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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, realizada em 01 de novembro de 2019, com início
às 15h16 no auditório da Educorp, sob a presidência do Prof. Paulo Lício de Geus; com a
presença dos membros titulares, Prof. Ivan Luis Marques Ricarte, Prof. José Augusto
Chinellato, Prof. José Antônio Roversi, Prof. Rogério Custódio, Sra. Cleusa Milani e Sr.
Fabiano Mucillo; dos membros suplentes, Sr. Sérgio Alves dos Santos, Sr. Fernandy
Ewerardy de Souza e Sr. Fábio Mengue; do presidente do ConTIC, Prof. Sandro Rigo; do
membro consultivo do Conselho, Sr. Fernando Moreno Mendonça. Compareceram como
convidados: Sr. Edson Luiz Kitaka, do HC e Sr. Ederson Frasnelli Ribeiro, da DGA . O Prof.
Sandro deu início à reunião convidando a Sr. Edson Kitaka para fazer a apresentação
sobre o Projeto do sistema AGHUse em implantação no HC. A Sr. Kitaka passou o status de
implantação dos módulos do sistema, apresentou gráficos que comparavam o uso e etapas
do projeto com parceiros que também fazem uso do AGHUse, apontou a melhorias
percebidas em todo processo de atendimento do HC, os benefícios para pacientes,
profissionais de saúde e administração do hospital. Apresentou dados sobre a demanda
para manutenção da infraestrutura, perspectivas e desafios. Ao fim da apresentação e
após algumas colocações dos presentes, o Prof. Paulo Lício deu seguimento à reunião
entrando na Ordem do Dia . Esclareceu que os itens tratavam do processo de progressão
da carreira PAEPE da CSARH 03 (CCUEC e CENAPAD). Apresentou o item 3.1 que tratava da
lista de inscritos para progressão da CSARH 03 com parecer circunstanciado, que colocado
em votação foi aprovado por unanimidade. Sobre o item 3.2 foram apresentados os dois
recursos interpostos, as respectivas respostas e esclarecimentos elaborados pela comissão
que resultaram no indeferimento de ambos. Este item colocado em votação foi aprovado
por unanimidade. Passando para o item 3.3, que tratava do relatório final da comissão de
avaliação do processo de progressão, dos critérios de divisão dos recursos financeiros e
indicação dos servidores contemplados, o Prof. Paulo abordou o assunto projetando uma
planilha que ilustrava o ranking do relatório final, separado por segmento (fundamental,
médio e superior), detalhando as informações de cada funcionário como: nível na
carreira, referência salarial atual e pleiteada, custo da progressão. Apresentou uma
proposta de critérios para divisão dos recursos que considerou a divisão do valor do
recurso liberado pela PRDU (R$ 13.874,89) por segmento (fundamental, médio e superior)
na proporção equivalente aos vencimentos dos servidores do CENAPAD e CCUEC. Sendo
assim, seriam contemplados até o 11º colocado do segmento superior (R$ 10.781,44 - R$
10.559,26), saldo residual de R$ 222,18; até o 2º colocado do segmento médio (R$
2.666,50 - R$ 1.911,90), Saldo residual de R$ 754,60; até o 2º colocado do segmento
fundamental (R$ 426,95 + R$ 222,18 + R$ 754,60) totalizando R$ 1.403,73. Esse valor
somado ao saldo residual do IAC de 2018 no valor de R$ 159,69 totaliza R$ 1.563,42,
sendo possível contemplar até o 2º colocado do segmento fundamental. Dessa forma, o
saldo residual de 2019 será no valor de R$ 125,32. O Prof. Sandro, que presidiu a
Comissão Avaliadora do processo em questão, esclareceu como realizaram os trabalhos e
ranqueamento. O Sr. Fabiano fez colocações sobre o processo de progressão de forma
abrangente trazendo as impressões de funcionários de TIC e solicitou que constasse no
relatório final, sendo orientado pelo Prof. Sandro que tais informações poderiam ser
levadas em paralelo à CIDF, visto que cabe ao ConTIC, enquanto instância equivalente, o
papel de fazer a deliberação do resultado final especificamente da CSARH - 03, conforme
consta nos atos normativos. Após colocações dos presentes, o assunto foi colocado em
votação aprovado por unanimidade. O Prof. Sandro agradeceu a colaboração do Prof.
Ivan Ricarte por sua dedicação enquanto que foi membro do ConTiC. Esgotado os
assuntos, o Prof. Paulo encerrou a reunião às 16h30.

