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Aos dias dez do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e cinquenta 2 

minutos, via sala virtual no aplicativo Google Meet, reuniu-se a Comissão de Flexibilização 3 

de Jornada de Trabalho – CPFJ, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, 4 

sob a coordenação de mesa de Maria Kaliane de Oliveira Morais. Para secretariar Kaliane 5 

Beserra Dantas. Estiveram presentes os membros: representante docente: Jairo Rocha 6 

Ximenes Ponte, representante técnicos-adminisrativos: Luiz Djalma Dias Filho e Rudna 7 

Angélica Vieira do Vale. Representante discente: Marcondes Ferreira Costa Filho. E 8 

Representante Reitoria: Monaliza Ferreira Rodrigues de Paula. Verificada a existência de 9 

“quorum legal”, a coordenação de mesa leu a seguinte pauta: Primeiro ponto – Eleição da 10 

presidência e vice-presidência da comissão de flexibilização de jornada de trabalho; 11 

Segundo ponto – Apreciação e deliberação sobre os processos em aberto das gestões 12 

anteriores; Terceiro ponto – Apreciação e deliberação sobre atualização da página da 13 

comissão no site da universidade; Quarto ponto - Encaminhamentos. Pauta aprovada por 14 

unanimidade. O representante docente Jairo ponte sugeriu que o presidente fosse um 15 

servidor técnico administrativo, justificando que a pauta é de interesse da categoria. A 16 

servidora Kaliane Bezerra sugeriu o nome de Maria Kaliane de Oliveira Morais como 17 

presidente e o professor Jairo Ponte como vice-presidente, os nomes foram aprovados por 18 

unanimidade. Passou ao segundo ponto de pauta; o servidor Luiz Djalma informou que 19 

haviam sessenta e um processos para análise, porém as informações constantes deveriam 20 

estar defasadas, uma vez que o último processo foi do ano de dois mil e dezessete, assim 21 

sugeriu o arquivamento de todos e encaminhou que realizasse nova orientação para abertura 22 

de novos processos para a comissão analisar. Kaliane Morais sugeriu que fosse emitido um 23 

memorando circular com as orientações da abertura de novos processos, com a informação 24 

do arquivamento dos anteriores, fazer um levantamento dos setores que estão em regime de 25 

seis horas. Os pontos foram aprovados por unanimidade e passou terceiro ponto. Jairo 26 

Ponte encaminhou o link da página e solicitou que fosse encaminhado junto a Sutic a 27 

atualização da página e dos formulários para fins de abertura dos novos processos. Kaliane 28 

Morais se prontificou de enviar a Sutic a solicitação para atualização da página, solicitação 29 

de acesso aos sites e e-mail da comissão para dar procedimento aos trabalhos da comissão. 30 

Os pontos foram aprovados por unanimidade. No quarto ponto da pauta Luiz Djalma 31 

encaminhou que fosse solicitado informações sobre o entendimento da reitoria de quando 32 

será efetivado os processos que tivessem parecer favorável a flexibilização de jornada, tendo 33 

em vista que em sua maior parte os serviços estão sendo executados em home officer. O 34 

ponto foi apreciado e aprovado por unanimidade. Kaliane Beserra encaminhou que nos 35 

setores que já sejam contemplados no regime de seis horas, caso haja servidores fora da 36 

escala de serviço, que esses setores sejam reavaliados para que, se possível todos os 37 

servidores sejam contemplados. O ponto foi colocado em votação e aprovado por 38 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente da comissão Maria Kaliane de 39 

Oliveira Morais, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião dezesseis 40 

horas e cinquenta minutos, e eu, Kaliane Beserra Dantas, na condição de secretária, lavrei 41 

a presente ata que será assinada por mim e demais presentes, quando 42 

aprovada.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 43 

Presidente 44 
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