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Sessão Ordinária de 14 de maio de 2018. 

 

Expediente: Alteração do calendário de reuniões do ConsCCNH para 2º semestre de 

2018 

 

Relator: Patrícia Dantoni 

 

Contexto e Histórico: 

 

O presente relato visa propor alterações no calendário de reuniões do Conselho do CCNH — a 

partir do 2º semestre deste ano — de forma que os Conselheiros tenham um tempo maior para elaborar 

os relatos e também para ler os documentos que serão discutidos na reunião.  

De forma geral, as pautas do Conselho de Centro são muito extensas e de acordo com o 

Calendário de reuniões vigente, os Conselheiros têm, em média, 2 dias úteis para ler os documentos 

antes da reunião — pois a Pauta é divulgada na quinta-feira da semana anterior que ocorre a reunião. 

Adicionalmente, os Conselheiros relatores têm em torno de cinco dias úteis para elaborar os relatos. É 

recorrente, portanto, o atraso na entrega das relatorias e a leitura dos documentos apenas no momento 

da reunião, quando o item é colocado em pauta.  

Na última reunião do ConsCCNH, duas Conselheiras chamaram a atenção para este ponto. O 

Presidente do Conselho, na tentativa de fomentar a discussão do problema, — caso realmente seja um 

problema — solicitou que fosse feito um novo estudo para verificar a possibilidade de alteração desses 

prazos. Este relato visa, portanto, apresentar o resultado do estudo 

 

Metodologia de Trabalho: 

  

 Antes de iniciar a descrição do trabalho, tomo a liberdade de abordar o assunto de forma mais 

pessoal, tentando tornar a leitura mais fluida.   

Pois bem, em um primeiro momento, elaborei um novo calendário — a partir de julho p.f. 

levando em consideração uma situação a qual — particularmente — considero ideal, qual a seja, a de ter 

tempo mais longo que o atual para executar o trabalho.  Não obstante saber que nem sempre é possível 

aproveitar o tempo — haja vista este próprio relato, que foi entregue com dois dias de atraso, mesmo 

tendo ciência dele há mais de três semanas... 
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De todo modo, a busca da “situação ideal” continuou a ser um norte e para construir o novo 

calendário, levei em consideração dois aspectos: a ponderação de um número de dias úteis considerados 

ideais — ou o mais próximo disso — para elaborar o relato e também para a leitura e análise dos 

documentos, antes da reunião.   

 Considerei, portanto, os seguintes números de dias de antecedência:  

   * nº de dias úteis para elaboração da relatoria  9 ou 10; 

   * nº de dias úteis para leitura/ análise dos documentos  6 ou 7.  

 Desta forma, construí a Proposta A. Da observação da proposta, fica claro — ao menos para 

mim — que, caso este seja aprovado pelo Conselho, é necessário que nos acostumemos com a 

sobreposição de assuntos. Ou seja, enquanto todos os aspectos de uma Reunião estão prontos e a 

Reunião está ocorrendo, a Reunião seguinte já está sendo montada. A sobreposição de assuntos pode 

ser a desvantagem desta proposta. Por outro lado, o maior tempo para debruçar-se sobre os assuntos é 

a vantagem da proposta, pois, passado o período de readaptação da organização das reuniões, podemos 

implantar, quase que de forma inédita na Universidade, um fluxo de trabalho que permita que as 

reflexões sejam feitas com menos atropelos. 

 Adicionalmente, seguindo o modelo do calendário de reuniões do ConsEPE — no qual há 6 dias 

úteis para os Conselheiros lerem e analisarem os documentos que serão discutidos — elaborei uma 

segunda proposta, chamada de Proposta B que parte das seguintes premissas:  

   * nº de dias úteis para elaboração da relatoria  5; 

   * nº de dias úteis para leitura/ análise dos documentos  5.  

Esta proposta tem como vantagem uma alteração menor nos prazos, em relação ao calendário 

vigente e também apresenta menos proposições que a Proposta A, porém, o tempo menor para a 

elaboração do relato que a proposta anterior é uma desvantagem. Ao final deste documento, estão 

apresentadas as propostas A e B. Porém, também há um anexo, em Excel, o qual permite a comparação 

de ambas as propostas, A e B, com o calendário vigente.  

 

 

Conclusão: 

Creio ser importante ressaltar que esta mudança de Calendário tem o objetivo de melhorar o 

trabalho do Conselheiro. E, só será benéfica se todos os Servidores do Centro se esforçarem para 

respeitar os prazos por ela estabelecidos.  
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nº de dias 
úteis para 

elaboração 
da relatoria 

nº de dias 
úteis para 

leitura/análise 
dos 

documentos 

nº de dias 
úteis que 

antecedem 
a reunião 

Proposta de Alteração 

15/jun 6ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     19 

19/jun 3ª Envio dos itens de pauta aos relatores 10     

04/jul 4ª Envio da Convocação e Pauta   6   

16/jul 2ª 6ª Sessão Ordinária       

23/jul 2ª Continuação da 6ª sessão ordinária, caso necessário        

   
   17/jul 3ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     18 

19/jul 5ª Envio dos itens de pauta aos relatores 9     

02/ago 5ª Envio da Convocação e Pauta   6   

13/ago 2ª 7ª Sessão Ordinária       

27/ago 2ª Continuação da 7ª sessão ordinária, caso necessário        

 
     28/ago 3ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     18 

30/ago 5ª Envio dos itens de pauta aos relatores 10     

14/set 5ª Envio da Convocação e Pauta   5   

24/set 2ª 8ª Sessão Ordinária       

01/out 2ª Continuação da 8ª sessão ordinária, caso necessário        

 
     13/set 5ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     20 

17/set 2ª Envio dos itens de pauta aos relatores 10     

02/out 3ª Envio da Convocação e Pauta   7   

15/out 2ª 9ª Sessão Ordinária       

22/out 2ª Continuação da 9ª sessão ordinária, caso necessário        

Proposta A 
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     11/out 5ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     19 

16/out 3ª Envio dos itens de pauta aos relatores 9     

30/out 3ª Envio da Convocação e Pauta   7   

12/nov 2ª 10ª Sessão Ordinária       

26/nov 2ª Continuação da 10ª sessão ordinária, caso necessário        

 
     05/nov 3ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     20 

07/nov 4ª Envio dos itens de pauta aos relatores 10     

28/nov 6ª Envio da Convocação e Pauta   7   

10/dez 2ª 11ª Sessão Ordinária       

17/dez 2ª Continuação da 11ª sessão ordinária, caso necessário        
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nº de dias úteis 
para 

elaboração da 
relatoria 

nº de dias úteis 
para 

leitura/análise 
dos documentos 

nº de dias 
úteis que 

antecedem a 
reunião Proposta de Alteração B 

25/jun 2ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     13 

27/jun 2ª Envio dos itens de pauta aos relatores 5     

06/jul 6ª Envio da convocação e pauta   4   

16/jul 2ª 6ª Sessão ordinária       

23/jul 2ª Continuação da 6ª sessão ordinária, caso necessário        

      

         

   24/jul 3ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     13 

26/jul 6ª Envio dos itens de pauta aos relatores 5     

03/ago 6ª Envio da convocação e pauta   5   

13/ago 2ª 7ª Sessão ordinária       

27/ago 2ª Continuação da 7ª sessão ordinária, caso necessário        

      
         
   28/ago 3ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     18 

30/ago 5ª Envio dos itens de pauta aos relatores 3* recesso     

19/set 2ª Envio da convocação e pauta   2   

24/set 2ª 8ª Sessão ordinária       

01/out 2ª Continuação da 8ª Sessão ordinária, caso necessário       

Proposta B 
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   25/set 3ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     12 

27/set 6ª Envio dos itens de pauta aos relatores 5     

05/out 2ª Envio da convocação e pauta   4   

15/out 2ª 9ª Sessão ordinária       

22/out 2ª Continuação da 9ª Sessão ordinária, caso necessário       

      
         
   22/out 2ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     13 

24/out 4ª Envio dos itens de pauta aos relatores 5     

01/nov 5ª Envio da convocação e pauta   5   

12/nov 2ª 10ª Sessão ordinária       

26/nov 2ª Continuação da 10ª Sessão ordinária, se necessário       

   
   

   
   14/nov 4ª Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão     13 

22/nov 5ª Envio dos itens de pauta aos relatores 5     

30/nov 6ª Envio da convocação e pauta   5   

10/dez 2ª 11ª Sessão ordinária       

17/dez 2ª Continuaçãp da 11ª Sessão ordinária, se necessário       

 


