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ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ ORGANIZADOR DO 

PRÊMIO AOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA PAEPE 

 

O Comitê Organizador do Prêmio aos Profissionais da Carreira PAEPE em sua 2ª reunião, 

realizada em 28.07.2011, tendo em vista o item 7 do Anexo I da Deliberação CAD-A-

002/2011, resolve: 

1. O item 2 da Ata da 1ª Reunião passa a vigorar com a seguinte redação: 

“2. Nesta edição, os projetos poderão concorrer ao Prêmio independente da sua data de 

implantação.” 

2. Fica definidas as seguintes orientações gerais a serem transmitidas às Comissões 

Julgadoras Locais: 

“PRÊMIO AOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA PAEPE – 2011 

Deliberação CAD-A-02/2011 

Orientações às Comissões Julgadoras Locais 

O PRÊMIO AOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA PAEPE é uma iniciativa da Reitoria da 

Universidade Estadual de Campinas e tem por objetivo incentivar e dar visibilidade às 

iniciativas e projetos bem-sucedidos de funcionários técnicos e administrativos de todas as 

Unidades e Órgãos da Unicamp, ampliando a percepção da comunidade sobre essas ações e 

promovendo a pró-atividade na Universidade. 

Comitê Organizador 

O Comitê Organizador, presidido por um representante da DGRH indicado pelo Reitor, será 

responsável por gerenciar todas as fases do Prêmio, o que inclui divulgação das regras, 

facilitação das inscrições, contato com as Unidades/Órgãos, acompanhamento da 

composição das Comissões Julgadoras Local e Geral, divulgação dos resultados, organização 

do evento de premiação e outras providências necessárias para a plena execução de todas 

as fases do Prêmio. Também cabe ao Comitê resolver casos omissos à regulamentação 

existente. 

Constituição do Comitê Organizador: 

Suzerley Moreno Ribeiro – Presidente (DGRH) 
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André Luis Camargo (IQ) 

Carlos Renato Paraizo (DGRH) 

Fernanda Gagliardi Amantini (PREFEITURA) 

Gislaine Elias Alipio Silveira (GR) 

Jessé Targino da Silva (GGBS) 

Kelly Cristina Rodrigues Gomes (PRPG) 

Luis Augusto Michelim da Silva (CAISM) 

Marcelo Aparecido Phaiffer (COCEN) 

Marcos Zanatta (DGA) 

Maria Elisabeth Massaro Malagodi (FEF) 

Marinez Juliani (PRDU) 

Moises Barbosa (COTUCA) 

Neuza Helena dos Santos Pereira (IC) 

Orlando Carlos Furlan (IE) 

Rinaldo Jose Gimenes (DGRH) 

Sonia de Jesus Piovezam dos Reis (HC) 

Valéria Bonfim (DGRH) 

 

Comissão Julgadora Geral 

A Comissão Julgadora Geral será responsável por estabelecer e divulgar os critérios a serem 

utilizados em seu julgamento, bem como eleger o melhor projeto da Universidade dentre os 

trabalhos vencedores em cada âmbito, sendo composta por um representante da Reitoria, 

um representante da DGRH, um representante da área de Humanidades e Artes, um 

representante da área Tecnológica, um representante da área de Exatas e um representante 

da área de Biológicas, indicados por cada área e designados pelo Reitor, a saber: 

Roberto Bosso (Reitoria) 

Daniela de Almeida Martins (DGRH) 

Rosa Maria Marins Gobbi Sebinelli (FE - Humanidades e Artes) 

Marcia Padovani (FEAGRI - Tecnológicas) 

Sidney Pio de Campos (IFGW - Exatas) 

Welbe Oliveira Braganca (IB - Biológicas) 

 

Comissões Julgadoras Locais 

As Comissões Julgadoras Locais foram constituídas pelos Diretores das Unidades/Órgãos têm 

por objetivo selecionar o melhor projeto em seu âmbito de atuação. 
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Caberá ainda às Comissões Locais: 

 Estabelecer critérios locais de julgamento 

As Comissões Julgadoras Locais poderão estabelecer critérios locais de julgamento 

levando em conta especificidades locais, desde que não restrinjam a ampla participação 

dos funcionários nem contrariem o estabelecido pela Deliberação CAD-A-02/2011, seu 

anexo e Atas normativas do Comitê Organizador do Prêmio.  

Constitui critério geral para julgamento dos projetos a efetiva contribuição do trabalho 

para a melhoria da Universidade. 

 Submeter os critérios locais ao Comitê Organizador 

As Comissões Julgadoras que definirem critérios locais de julgamento deverão submetê-

los ao Comitê Organizador do Prêmio até 12/08/2011, a fim de que sejam validados. As 

Comissões Julgadoras Locais que não definirem critérios específicos adotarão o critério 

geral para julgamento dos projetos.  

 Responsabilizar-se pelo recebimento das inscrições locais 

As inscrições para o Prêmio serão feitas pela internet, através de formulário específico 

disponibilizado pela DGRH. Entretanto, a Comissão Local se responsabilizará pelo 

gerenciamento e esclarecimento de dúvidas relativas às inscrições assim como pelo 

recebimento e guarda de materiais anexos aos projetos. 

Até a data limite para as inscrições os candidatos poderão substituir, retirar ou aditar 

informações e materiais vinculados a seu projeto. O cancelamento da inscrição por parte 

dos autores poderá ser feito através de solicitação por escrito à respectiva Comissão 

Julgadora Local. 

 Analisar as inscrições 

Antes da análise dos projetos, as Comissões Julgadoras Locais deverão checar junto às 

Unidades/Órgãos se os trabalhos inscritos são considerados bem-sucedidos pela Direção, 

que deverá manifestar-se por escrito. Tal condição é obrigatória para o aceite da inscrição 

conforme estabelece o item 2 do Anexo I da Del. CAD-A-002/2011. 
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As Comissões devem ainda checar se os autores dos projetos inscritos pertencem à 

Carreira PAEPE e se encontram ativos. Funcionários em estágio probatório podem 

concorrer normalmente. 

Na edição 2011, poderão ser inscritos projetos independente da sua data de implantação. 

Projetos inscritos e não premiados poderão ser inscritos em edições futuras. 

Membros das Comissões Julgadoras (Local e Geral), bem como do Comitê Organizador, 

não poderão ter participação nos projetos inscritos. 

As Comissões Julgadoras Locais poderão rever sua composição se, após o encerramento 

das inscrições, forem identificados conflitos de interesse entre seus membros e autores 

de projetos inscritos. 

 Julgar os projetos 

De acordo com os critérios locais estabelecidos para julgamento, as Comissões deverão 

avaliar cada um dos trabalhos inscritos em seu âmbito, podendo, a seu critério, consultar 

outros funcionários a fim de levantar dados e informações sobre os projetos de modo a 

subsidiar suas análises. 

 Encaminhar ao Comitê Organizador o projeto vencedor 

Após análise dos trabalhos, as Comissões Julgadoras Locais deverão eleger o melhor 

projeto em seu âmbito, encaminhando ao Comitê Organizador seu parecer 

circunstanciado único e conclusivo, assinado por todos os seus membros, citando e 

justificando eventuais indeferimentos de inscrição. É importante salientar que possíveis 

impasses na escolha do melhor projeto deverão ser resolvidos dentro de cada Comissão 

Julgadora. 

O resultado do julgamento deverá ser divulgado em sessão pública organizada pela 

Comissão Local em data, local e horário previamente divulgados. 

 Documentar os trabalhos da Comissão 

Todos os atos das Comissões Julgadoras deverão ser devidamente documentados em 

autos administrativos próprios com o título “PRÊMIO AOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA 

PAEPE 2011”, de modo a garantir a legalidade e a integridade do processo. Novos 

processos deverão ser abertos a cada edição do Prêmio. 
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 Divulgar internamente todas as etapas do Prêmio 

O Comitê Organizador cuidará da divulgação geral das etapas do Prêmio em todos os 

campi da Universidade. Entretanto, as Comissões Locais, apoiadas pela Direção da 

Unidade/Órgão, se responsabilizarão pela divulgação das informações específicas em seu 

âmbito, por meios próprios, garantindo ampla informação aos funcionários. 

OBS: Das decisões das Comissões Julgadoras não caberá nenhum tipo de recurso. 

 

Contatos e informações 

www.dgrh.unicamp.br/premiopaepe 

prepaepe@unicamp.br 

Ramais 14818 e 14870” 

  

 

 

 

SUZERLEY MORENO RIBEIRO  

Presidente do Comitê Organizador do 

Prêmio aos Profissionais da Carreira PAEPE 
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