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ATA DA PRIMEIRA (1ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, realizada aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze 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); Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril; Manoel Barbosa
Neres; Maria de Lourdes Ribeiro; Rogério Fagundes Marzola; e Rozana Reigota Naves. Não foram
jus�ficadas as ausências dos membros efe�vos: Antônio César de Oliveira Guedes; Ká�a Maria da Silva; e
Mayã Gonçalves Fernandes. Aberta a sessão, o Presidente procedeu aos seguintes informes: 1. Serão
distribuídos entre os membros os processos dos setores que enviaram relatórios contendo os resultados
alcançados desde a época em que foram autorizados a fazerem a flexibilização da jornada de trabalho até
os dias atuais. A intenção é ra�ficar os atos anteriores que concediam a flexibilização para esses setores
por seis meses prorrogáveis por mais seis meses. Dando início à ordem da pauta, foram analisados os
seguintes itens: PARA EXAME E DELIBERAÇÃO – 1) Os membros decidiram realizar uma reunião
extraordinária no primeiro dia do mês de fevereiro, com pauta única, para deliberar sobre o processo de
flexibilização do Hospital Universitário de Brasília.  2) Apreciação das atas: 2.1) Apreciação da Ata 16ª
Reunião da Comissão de Flexibilização, ocorrida em 20/10/2017. Deliberação: aprovada por
unanimidade. 2.2) Apreciação da Ata 17ª Reunião da Comissão de Flexibilização, ocorrida em
22/11/2017. Deliberação: aprovada por unanimidade. 2.3) Apreciação da Ata 18ª Reunião da Comissão
de Flexibilização, ocorrida em 28/11/2017. Deliberação: aprovada por unanimidade. 2.4) Apreciação da
Ata 19ª Reunião da Comissão de Flexibilização, ocorrida em 05/12/2017. Deliberação: aprovada por
unanimidade. 3) Processo SEI n. 23106.144732/2017-84, origem: Faculdade UnB Planal�na (FUP), Relator
(a): Rogério Mazola. O relator leu o parecer favorável ao requerimento de flexibilização apresentado.
Deliberação: A comissão aprovou o parecer por unanimidade. 4) Processo SEI n. 23106.148263/2017-72,
origem: Secretaria de Pós-Graduação em Direito , Relator (a): Maria de Lourdes Ribeiro. A relatora
solicitou a re�rada do processo de pauta devido a algumas dúvidas que surgiram e que precisam ser
dirimidas com o dirigente da unidade acadêmica. 5) Processo SEI n. 23106.146009/2017-30, origem:
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico  (CDT), Relator (a): Prof. Marcelo Bizerril. O relator leu o
parecer favorável ao requerimento de flexibilização apresentado. Deliberação: A comissão aprovou o
parecer por unanimidade. 6) Processo SEI n. 23106.114604/2017-14, origem: Decanato de
Extensão (DEX), Relator (a): Antônio Guedes. O relator não compareceu à reunião para  apresentação do
parecer aos demais membros. 7) Processo SEI n. 23106.072277/2017-16, origem: Centro de Pesquisa e
Aplicação de Bambu e Fibras Naturais – (CPAB/UnB  ), Relator (a): Manoel Barbosa. O relator res�tuiu o
processo para a unidade, pois não havia no formulário apresentado por este Centro a possibilidade de
execução das a�vidades no intervalo exigido de doze horas ininterruptas, uma vez que só há um servidor
em cada cargo. 8) Processo SEI n. 23106.114612/2017-52, origem: Engenharia Florestal (EFL), Relator (a):
Rozana Reigota. A relatora apresentou o parecer favorável ao requerimento de flexibilização apresentado,
porém o processo deve ser res�tuído à Unidade Acadêmica, para inclusão da ata da reunião de Conselho
em que foi delegada aos Departamentos da FT a decisão de submeter diretamente à Comissão de
Flexibilização processos dessa natureza. Uma vez instruído com esse documento, o processo pode seguir
para emissão do ato de autorização pela Reitoria. 9) Processo SEI n. 23106.097582/2017-11, origem:
Biblioteca Central (BCE), Relator (a): Rozana Reigota. A relatora leu o parecer favorável ao requerimento
de flexibilização apresentado. Deliberação: A comissão aprovou o parecer por unanimidade. 10) Nada
mais havendo a tratar, às cinco horas, 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
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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 14:03, 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 2727525 e
o código CRC 9D7C90D7.

Referência: Processo nº 23106.082338/2018-26 SEI nº 2727525


