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ATA DA DÉCIMA OITAVA (18ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA, realizada aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do DGP, com a presença dos membros: Carlos Vieira Mota
(Decano de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão); Ká�a Maria da Silva; Maria de Lourdes Ribeiro;
Fernanda de Angeli Castanheiro; e Maria do Socorro Oliveira Mazola. Sendo jus�ficadas as ausências dos
membros efe�vos: Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril; e Rozana Reigota Naves. Não foram jus�ficadas as
ausências dos membros efe�vos: Alessandra D´Aqui Velosso; Antônio César de Oliveira Guedes; Mayã
Gonçalves Fernandes; e Rogério Fagundes Marzola. Aberta a sessão, e dando início à ordem da pauta,
foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME E DELIBERAÇÃO – 1) Processo SEI n.
23106.091746/2017-98, origem: Decanato de Administração (DAF), Relator (a): Manoel Barbosa. O
relator não esteve presente na reunião não sendo possível o relato e análise do processo. 2) Processo SEI
n. 23106.072433/2017-31, origem: Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), Relator (a): Maria de
Lourdes. A relatora informou que após análise foi detectado divergências de informação em relação ao
horário escrito na exposição de mo�vos com o da tabela de proposição de funcionamento. A
coordenação CODIM da diretoria DIV não está contemplada o atendimento ininterrupto de no mínimo 12
horas, pois não tem servidor técnico-administra�vo no período da manhã. Foi colocado no processo que
o horário de atendimento do RU, terá uma nutricionista inicia as a�vidades às 6 horas em apenas três
dias da semana. Por esses mo�vos a relatora retornará o processo para os devidos ajustes. 3) Processo
SEI n. 23106.113224/2017-54, origem: Prefeitura do Campus (PRC), Relator (a): Antônio Guedes. O
relator não esteve presente na reunião não sendo possível o relato e análise do processo. 4) Processo SEI
n. 23106.142628/2017-55, origem: Fazenda Água Limpa  (FAL), Relator (a): Ká�a Maria. A relatora
solicitou a re�rada deste item de pauta para que seja relatado na próxima reunião da Comissão. 5)
Processo SEI n. 23106.094523/2017-82, origem: Faculdade da Ceilândia (FCE), Relator (a): Rogério
Fagundes. O relator leu o parecer favorável ao deferimento do requerimento de flexibilização
apresentado. Deliberação: A comissão acompanhou a aprovação do parecer por unanimidade. 6) Nada
mais havendo a tratar, às dez horas e vinte minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual
eu, Aline Izabel Tolen�no de Andrade, Secretária-Execu�va da Comissão de Flexibilização, lavrei a
presente Ata, que, depois de lida e aprovada por unanimidade, será subscrita por mim e pelo Presidente.

 

Carlos Vieira Mota 
Presidente da Comissão de Flexibilização 

  
Aline Izabel Tolentino de Andrade 

Secretária-Executiva da Comissão de Flexibilização

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de
Pessoas, em 20/07/2018, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Aline Izabel Tolen�no de Andrade, Secretário(a) da
Comissão de Flexibilização do Decanato de Gestão de Pessoas, em 23/07/2018, às 14:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2727474 e
o código CRC 63873E4D.
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