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ATA DA NONA (9ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 DA COMISSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA, realizada aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e
trinta e oito minutos, na Sala de Reuniões do DGP, localizada no Prédio da Reitoria, com a presença dos
membros: Alessandra D´Aqui Veloso, Antônio César de Oliveira Guedes, Ká�a Maria da Silva, Maria de
Lourdes Ribeiro, Rogério Fagundes Marzola, Rozana Reigota Naves. Também es�veram presentes os
membros suplentes: Manoel Barbosa Neres, Rayane Iris de Souza e Tarcílio Severino Dias. Foi jus�ficada a
ausência dos membros Carlos Vieira Mota e Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril. 1) O Presidente da
Comissão havia sugerido na convocação que a professora Rozana Naves presidisse a mesa. Iniciada a
sessão a professora Rozana Naves deu boas vindas a todos e passou a palavra para os que �vessem
informes a dar. 1.1) Informe: Não houve informe. Dando início à ordem da pauta, foram analisados os
seguintes itens: PARA EXAME E DELIBERAÇÃO – 2) Apreciação da Ata da 8ª Reunião da Comissão
de Flexibilização, ocorrida em 16/05/2017. Deliberação: Aprovada. 3) Aplicação da metodologia de
trabalho da Comissão de Flexibilização na análise do primeiro requerimento recebido (processo n.
23106.071445/2017-48). A professora Rozana Naves apresentou aos membros o processo encaminhado
pelo DGP/ASCOL, no entanto o encaminhamento do processo foi ques�onado pelos membros tendo em
vista que o informe emi�do dia 09/06/2017 previa a consolidação de todos os requerimentos de uma
Unidade em apenas um processo. A professora Rozana Naves ponderou que o gestor do DGP pode ter
considerado que as Diretorias, por possuírem a�vidades peculiares, teriam nível de Unidade. A técnica
Ká�a Maria discordou desse entendimento, ressaltou o tratamento isonômico às Unidades internas aos
Decanatos e ques�onou o texto constante no Informe da Universidade do dia 09/06/2017, por ser pouco
esclarecedor. Ela sugeriu que a unificação ficasse clara no próprio formulário de requerimento. O técnico
Rogério Marzola comentou sobre a importância do envio unificado. A técnica Alessandra D'Aqui
discordou da forma de envio do comunicado sobre os formulários para a flexibilização, que foi divulgado
via Informe em vez de Circular, como havia sido deliberado nas reuniões anteriores. Ela comentou
também que o texto divulgado deveria conter o conceito de Unidade, de modo que não houvesse
margem para dúvidas quanto ao envio dos requerimentos. Posteriormente os
membros analisaram cole�vamente todos os processos que se encontravam na caixa de entrada no
SEI da Comissão, sendo dois processos com solicitações de informações, uma informação de mudança de
horário de funcionamento, um requerimento de flexibilização de setembro de 2016, e três requerimentos
de flexibilização encaminhados individualmente e provenientes do DGP. Deliberação: Após análise do
processo n. 23106.071445/2017-48, 23106.071904/2017-93 e 23106.072436/2017-74 a Comissão
decidiu, por consenso, encaminhar ao Gabinete do DGP, para consolidação num único processo, em que
deveriam constar todos os setores do DGP e uma jus�fica�va em relação a por que as demais Diretorias
não constariam no processo nesse momento. Em seguida, o processo consolidado deve ser devolvido à
Comissão para análise. O processo n. 23106.071506/2016-96 foi atribuído ao técnico Rogério Marzola
para contato, conforme sugestão do técnico Manoel Neres, e devolução à FCE para atualização dos dados
em novo formulário. 4) Outros assuntos: O técnico Manoel Neres apresentou dúvidas a respeito do uso
do e-mails flex@unb.br. A secretária à época, Érika Soares, explicou que os e-mails estão divididos por
duplas de �tulares e seus respec�vos suplentes, em ordem alfabé�ca, sendo possível responder a par�r
do próprio e-mails. Após a explicação, todos os e-mails foram lidos e as respostas esboçadas
cole�vamente, de modo que os membros poderiam responder posteriormente. As perguntas mais
frequentes seriam compiladas e inseridas na página do DGP. Os membros, de modo geral, ques�onaram
a respeito da relação de ocupantes de função das unidades, item re�rado da tabela elaborada pela
Comissão e considerado de suma importância para análise dos processos pelos membros. Foi sugerido
que essa informação fosse disponibilizada pelo DGP para os membros da Comissão. Nada mais havendo a
tratar, às quinze horas e trinta e quatro minutos, a Presidente da mesa deu por encerrada a reunião, da
qual eu, Érica Soares, Secretária da Comissão de Flexibilização, à época, lavrou a presente Ata, que,
depois de lida e aprovada, será subscrita pelo Presidente da Comissão.

Carlos Vieira Mota

Presidente da Comissão de Flexibilização

mailto:flex@unb.br


16/12/2020 SEI/UnB - 1304801 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1492337&infra_sistema=… 2/2

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de
Pessoas, em 10/08/2017, às 12:00, 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 1304801 e
o código CRC FD6ABCD2.
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