2º SEMINÁRIO NACIONAL DAS CIS
AVALIAÇÃO FINAL DO SEMINÁRIO
“Este seminário foi um aprendizado constante para um crescimento coletivo e
muito mais individual. Saio daqui feliz e com maior seguraça para trabalhar na
minha base e arregaçar para um trabalho consciente como membro da
comissão interna de supervisão do meu órgão. Gostaria de ser ajudada nas
dificuldades sentdas, pois estou iniciando o aprendizado nesta área”.
gardenia@cefetpi.br
“No primeiro momento quero reforçar o que já vinha cobrando a mais tempo
que era a realização desse evento, acredito que o intervalo entre os seminários
deve ser menor, principalmente neste início da criação das CIS.
Quanto a realização do 2º evento, acredito que o mesmofoi muito produtivoo.
A metodologia desenvolvida proporcionou uma relação importante entre os
participantes. Acredito também que facilitou o entendimento da nossa carreira
e principalmente do papel das CIS.
Solicito que o relatório desse seminário seja disponibilizado o mais breve
possível para as base e rede CIS”. Ricardo Sales/UFMG
“- Dinâmica – boa, propiciou abrir o leque da discussão sobre o papel das CIS
com o movimento sindical, a instituição e a implantação do PCCTAE. Ficou um
pouco prejudicada a discussão e o debate de temas mais polêmicos, mas que
podem ser objeto de próximos encontros.
- Oficina- o exercício feito, com pequenas alterações para atender às
especifidades de cada IFE, servirá como uma importante ferramenta para as
CIS fazerem um diagnóstico de sua IFE.
- Ficou evidente a necessidade de se definir o papel de cada ator dentro do
processo e implantação e desenvolvimento do PCCTAE: Mov. Sindical/IFE/CIS.
- Estamos na etapa de estruturação das CIS e é preciso fortalecer o caráter
institucional, com independência do setor de gestão e de “correntes políticas”.
Paulo Menezes – CIS/UFG
“São eventos como este e o de Porto Alegre que nos amadurecem.
As exposições foram bastante didática.
Nas oficinas pode-se sentir a diversidade das Instituições incluse das
necessidades de infra-estrutura, Recursos Humanos, Regimento Interno, PDIC
e etc, e maior entendimento da legislação da Instituição e da própria CIS.
A FASUBRA poderia encaminhar em forma de expediente os sindicatos para
cobrar ou exigir das Administrações Superiores das EFES o que determina a
Lei.
O próximo evento, esperamos que seja logo necessita trazer o foco paa os
programas do PDIC”. Marianez Silva/UFPR.
“O 2º Seminário do CIS foi excelente em quase todos os sentidos, o nível de
aprendizagem foi muito grande. Em política partidária negativo. Outro ponto
negativo é o encerramento do evento porque não se faz o encerramento do

evento com a presença total dos participantes. O encerramento deveria ser
programado antes da viagem de qualquer membro participante do 2º
Seminário.” Nóe/UnB
“O Seminário serviu para demonstrar as enormes diferenças nos estágios e
implantação do PCCTAE, considerando principalmente a efetivação das CIS.
Penso que a Federação terá condições de oportunizar outras atividades como
este seminário com conhecimeto efetivo do nível em cada IFE.
É preciso radicalizar a política na Comissão Nacional aravés da bancada
sindical.
É importante que haja empenho por parte da Federação junto a ANDIFES,
paraque esta assuma a discussão do PCCTAE e seus desdobramentos junto aos
reitores.
Reiterar junto ao MEC as reuniões os GT’s, principalmente terceirização.” (...)
“A comissão está de Parabéns, na organização deste evento”. Selma-UFRRJ
“Que a FASUBRA faça estes seminários pelo menos duas vezes ao ano, e que
seja colocado no Calendário da FASUBRA.” (...)
“Em minha avaliação o seminário foi extremamente esclarecedor, embora a
falta de amadurecimento de alguns membros da CIS, em suas manifestações.
Sugiro que a FASUBRA pense a possibilidade de realizar encontros regionais da
CIS sempre com a presença das assessoriais. Até a próxima.” (...)
“Na oportunidade parabenizamos a direção da FASUBRA pelo evento.
1. A localizaçã do hotel para a realização do evento, foi muita bem
escolhida o que facilitou enormemente o deslocamento de grande parte
dos inscritos para o seminário;
2. As dinâmicas utilizadas foram bem escolhidas e trouxe um entrosamento
entre as diversas IFES;
3. As discussões acontecids foram de grande proveito para todos os
participantes.
Ponto fraco.
A dinâmica da parte da tarde do dia 20, pois se utilizou muito tempo para a
apresentação e pouco para desenvolvê-la.
O semiário trouxe contribuições importantes e demonstrou o quanto os
encontros são essenciais para a comunicação e a troca de experiências entre a
CIS e o fortalecimento do PCCTAE.”
CIS de Juiz de ora, Universidade Federal (Marcia Aparecida Borges, Maria
Lucia Vieira da Cruz, Rosângela Márcia Frizzero)
E-mail: cis@ufjf.edu.br

“ESCLARECIMENTO
- A CIS/UFRJ discutiu uma participação no fórum com uma visão crítica ao
trabalho paralelo já que membros da CNS participaram e não fomentou a
construção via FASUBRA.
- A UFRJ não foi candidata a Coordenação Regional do fórum como foi dito
aqui, a UFF é que se candidatou”. Francisco/CIS/UFRJ
“Eu, Paulo da Silveira Chaves, representante da CIS (Escola Agrotécnica
Federal de Ceres-GO), avalio o Seminário Nacional da CIS, de forma
extremamente positiva, onde pude aprender e esclarecer fatos até então
desconhecidos. A dinâmica de trabalho foi objetiva. Espero atuar em minha
instituição fazendo valer os objetivos propostos”
.
“O evento promovido pela FASUBRA foi positivo, porque trouxe
esclarecimentos, estrutura para um trabalho dirigido de forma que a CIS possa
ter mais esclarecimento para desenvolver mais conscientemente o seu papel,
que é de suma importância para a nossa carreira. As divergências são
necessárias, mas deve-se tirar dessas experiências o que for de produtivo para
a categoria.
Acredito que deva continuar a existir maior integração entre as comissões,
sindicatos, FASUBRA, CNS e as Administrações de cada IFE.
Parabéns a FASUBRA”. Suely Rodrigues de Oliveira – CEN e CIS / UnB.
“Comparecemos a este seminário com a intensão de nos fortalecer quanto aos
esclarecimentos para o desenvolvimento dos trabalhos junto a Universidade
Federal da Bahia.
Ficamos satisfeitos com o desenvolvimento dos temas, e não podemos dizer
que estamos doutores, mas garantimos que estamos capacitados nos assuntos
debatidos.
Agrademos a oportunidade, esperando que aconteçam outros momentos, para
que possamos aprender, dialogar, entender e transmitir nossos conhecimentos
e colher o dos demais.
Nos colocamos ao dispor da FASUBRA quando deixamos nossos e-mail’s e
telefones.
Muito Gratas”.
Bernadete e Eglantina
Fones/e-mail: 71-99185776 – Bernadete berna@ufba.br
99083183 – Eglantina eglan@ufba.br
“Entendemos ser extremamente positivo todas as forma que possam ser
utilizadas com o objetivo de esclarecer e propor melhorias para a categoria.
No Entanto é necessário que a FASUBRA mantenha uma constância desses
eventos além de otimizar o tempo desses eventos.
O debate te contéudo mostrou a necessidade de uma maior articulação entre
todos os atores que compõe os cenários da carreira, e que os
encaminhamentos e as propostas apresentadas neste seminário sejam
encaminhadas o mais breve possível aos fóruns existens da categoria.

A existência de um fórum que tenha interesse de contribuir para a melhoria de
trabalho e vida dos tabalhadores deverá ser olhado por esta Federação como
mais um elemento agregado para a carreira.
Portanto, o evento realizado foi extremamente positivo, além de esclarecer
muitas dúvidas existentes. Mas, outa dúvidas ainda restam ser sanadas e só
poderemos esclarecer em sua totalidade mediante uma maior interação, de
forma eficiente, entre FASUBRA, CNS, CIS e as entidades de base”.
CIS/UFAM
“Para mim foi belíssimo, parabéns aos organizadores dos eventos,
especialmente a você Vânia pela garra, honestidade, que não só você mas ao
Miguel também, que conduziram os trabalhos durante esse período. Para mim
foi muito bom pois aprendi muito, tomei conhecimento de leis da carreira, tive
oportunidade de conviver com companheiros de outros estados.
Os seminários foram produtivos na esfera política, na esfera do conhecimento
jurídico e principalmente no campo da liberdade democrática. Parabéns, até
breve!”. Júlia Maria Ferreira – BH/MG
“Os servidores da UFRJ presente ao II Seminário Nacional das CIS faze a
seguinte avaliação:
- Positiva: No sentido de trazer para toda a comunidade de servidores as
necessidades de aprofundamento da lei e decreto que norteiam a metodologia
a ser aplicada em cada IFE.
- Negativa: Os fatos de algumas instituições (IFES e sindicatos) não terem
dado o apoio necessário à participação de um maior número de servidores,
trazendo como resultado uma defasagem dos conhecimentos adquiridos neste
seminário.
Em temp: A CIS/UFRJ agradece ao sindicato (SINTUFRJ) o apoio despendido
no sentido de promover a vinda de um maior número de participantes neste
seminário”.

