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ATA DA SÉTIMA (7ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 DA COMISSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA, realizada aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e
quarenta minutos, na Sala de Reuniões do DGP, localizada no Prédio da Reitoria, com a presença dos
Conselheiros: CARLOS VIEIRA MOTA – Decano de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão; KÁTIA
MARIA DA SILVA; MARCELO XIMENES AGUIAR BIZERRIL, ROZANA REIGOTA NAVES, ANTÔNIO CÉSAR DE
OLIVEIRA GUEDES, e ROGÉRIO FAGUNDES MARZOLA - Membros �tulares;  MANOEL BARBOSA
NERES e TARCÍLIO SEVERINO DIAS - Membros suplentes. Jus�ficaram ausência as conselheiras Maria de
Lourdes Ribeiro e Alessandra D’aqui Velloso. Aberta a Sessão o Presidente deu boas vindas a todos e
seguiu com o informe. 1. Informe - Tendo em vista a sua recente nomeação como Decano do DGP, o
Presidente informou aos membros que estava inteirando sobre o assunto Flexibilização, solicitou poder
contar com a colaboração dos demais conselheiros. 2. Pauta - Dando início à ordem da pauta, foram
analisados os seguintes itens:  2.1 - Apreciação da Ata da 5ª Reunião da Comissão de Flexibilização,
ocorrida em 04/04/2017: Aprovada, com uma abstenção. 2.2 - Apreciação da Ata da 6ª Reunião da
Comissão de Flexibilização, ocorrida em 11/04/2017: Aprovada, com uma abstenção. 2.3 - Análise da
minuta de Formulário de Atendimento: O Presidente da Comissão passou a palavra para o Conselheiro
Rogério Marzola, o qual apresentou aos membros a minuta que havia feito como sugestão para
subs�tuição ao atual modelo de formulário de atendimento que constará no Formulário de
Requerimento de Flexibilização, para sistema�zar obje�vamente o que estabelece o Ar�go n. 17 da
Resolução do CAD n. 050/2013, não focando apenas no quan�ta�vo de atendimento presencial. O
Presidente comentou sobre a importância de as outras formas de atendimento serem consideradas no
momento de avaliação e ques�onou a Comissão se existem mecanismos de mensuração nos processos
de trabalho, para u�lização como critério de análise para concessão da Flexibilização. O conselheiro
Marcelo Bizerril aludiu sobre a lógica que respalda os trabalhos da Comissão, que é o funcionamento
pleno e ininterrupto da Universidade não sendo o foco a mensuração de dados apenas quan�ta�vos. O
conselheiro Rogério Marzola comentou também que as análises da Comissão serão úteis para a discussão
da reestruturação da força de trabalho no âmbito da Universidade. Ele comentou também a urgência no
dimensionamento tendo em vista o prejuízo ocasionado às unidades que não possuem servidores
suficientes. O conselheiro Tarcílio Dias ponderou sobre caso de os critérios de insalubridade e
periculosidade também serem considerados para a concessão de Flexibilização a pessoas que trabalham
em laboratórios. O Presidente comentou que a Comissão deve iniciar o quanto antes a divulgação à
comunidade acadêmica acerca de suas deliberações sobre como receberão os novos requerimentos e
que a Comissão deve trabalhar com o que já foi alcançado até o momento, visando não prejudicar as
unidades que se encontram em condições de requerer a Flexibilização. O conselheiro Marcelo Bizerril
concordou com a fala do Presidente obje�vando agilidade às a�vidades da Comissão. Segundo ele, as
Unidades/servidores devem procurar a Comissão para encontrar soluções adequadas. A conselheira Ká�a
Maria sugeriu que as análises fossem feitas a nível de Unidade (Faculdades, Ins�tutos e etc.), o que
poderia favorecer a realizações de adequações internas. O conselheiro Manoel Neres demonstrou
preocupação com o nível macro para análise dos requerimentos de flexibilização. O Presidente da
Comissão concordou com a fala do conselheiro Marcelo Bizerril e com a fala da Conselheira Ká�a Maria.
Ficou acordado entre os membros que as análises serão feitas a nível de Unidade. A conselheira Rozana
Naves comentou sobre o trabalho da Comissão estar atrelado ao dimensionamento de pessoal. O
Presidente informou que o DGP está trabalhando na elaboração da norma�va de dimensionamento de
pessoal, mas que isso pode levar um tempo maior do que o início do período de análise da Comissão. Ele
sugeriu que as Unidades que se sen�rem prejudicadas por possuírem baixa quan�dade de servidores
poderão, em um segundo momento fazer, por exemplo, proposta de remanejamento interno para uma
nova análise. O Formulário de Requerimento de Flexibilização, que estará no SEI, foi revisado e será
disponibilizado aos membros para ser ra�ficado. À medida que ocorria a leitura da minuta do Formulário
de Requerimento de Flexibilização os membros davam suas sugestões de alterações. A minuta de circular
que será encaminhada às Unidades, visando dar clareza aos encaminhamentos e às análises da própria
Comissão foi revisada para ser divulgada. À medida que ocorria a leitura da minuta de circular os
membros davam suas sugestões de alteração. 2.4 – Discussão a respeito da metodologia de trabalho da
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Comissão para a análise dos requerimentos: Re�rado de pauta para nova discussão na próxima reunião.
A conselheira Rozana Naves sugeriu que na próxima reunião a Comissão deliberasse sobre os prazos de
encaminhamento dos formulários de requerimentos de flexibilização. 2.5 – Outros assuntos: O
Presidente da Comissão demonstrou preocupação com a validade dos atos autoriza�vos de flexibilização,
tendo em vista que os mesmos devem ser prorrogados após o período experiência de seis meses.
Segundo ele, todos os atos necessitam ser revalidados. A conselheira Rozana Naves sugeriu que a
flexibilização já concedida fosse renovada por meio de ato convalidatório até que seja possível
implementar a avaliação. A Comissão decidiu por consenso acatar a sugestão do Presidente e da
conselheira Rozana Naves, com a finalidade de não prejudicar o funcionamento dos setores que já
funcionam com flexibilização. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quarenta minutos,
o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Érika Soares de Araújo, Secretária 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

 

Érika Soares de Araújo

Secretária da Comissão de Flexibilização

Documento assinado eletronicamente por Erika Soares de Araujo, Secretário(a) da Comissão de
Flexibilização do Decanato de Gestão de Pessoas, em 17/05/2017, às 09:07, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de
Pessoas, em 01/06/2017, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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