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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê Interno de Governança Pública – CIGP que atuará no
âmbito da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB. Às 09h do dia 10 de
dezembro de 2019, na Fundação Universidade Aberta, estabelecida na Residência Oficial da Granja do
Torto – Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, lote 04, espaço SEBRAELAB, Brasília-DF, reuniram-se
os servidores da FUNAB, todos com o obje vo de apresentação dos trabalhos e metas da FUNDAÇAO
UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL. A Diretora Execu va Simone Benck assumiu a
presidência dos trabalhos, tendo iniciado a reunião com agradecimentos aos servidores que vêm a
acompanhando desde o início da Fundação, assim como aos demais membros da equipe pelo trabalho
realizado ao longo daquele ano de 2019. Em seguida pautou o assunto daquela reunião que estava
relacionado a revisão de planejamento estratégico, de modo que seriam alí alinhados
encaminhamentos e estabelecidos prazos para o desenvolvimento das a vidades daquela Fundação
juntamente com o responsável por cada projeto. Nesse sen do, foi apresentado aos servidores um
plano de trabalho e metas de curto e longo prazo dentro do eixo pedagógico e estratégico. Simone
apresentou o instrumento de alinhamento e priorização de a vidades a serem elaboradas e entregues
na reta final do ano de 2019, ante as demandas urgentes da FUNAB, sobretudo da abertura da nova
turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública – CSTGP, e que inclusive esse esforço
demandaria a mobilização de quase toda a equipe de servidores da Fundação. Para tanto, foi
apresentado um plano de projetos, estruturação e divisão de tarefas de todos os servidores de forma
mais enxuta, mas correlato ao plano apresentado em reunião do CIGP pretérita. Inclusive, ressaltou a
melhor organização de distribuição de tarefas se deu com o obje vo de evitar a sobrecarga de
trabalho dos servidores da Fundação, e ao final ter cada uma das a vidades desenvolvidas
adequadamente e dentro do prazo estabelecido. Sob o viés pedagógico, Simone pontuou sobre a
necessidade de dar início a divulgação do Edital do novo curso do CSTGP e que deveria ser concluído
com o parecer da PROJUR até o dia 12 de dezembro de 2019. Ainda, que o regimento interno da ESG
teria de ser publicado até o final daquele mês, devendo antes disso sua revisão ser encaminhada para
análise dos servidores Yonaré, Fabiana e Ana Nerosky. Acrescentou-se a necessidade de assinatura
dos Termos de Cessão de Diretos Autorais para o Módulo 100, bem como foi apresentada a ideia de
ser ofertado curso de pós-graduação via ESM, a par r do segundo semestre de 2020, e que para tanto
estava se buscando a viabilidade de pagamento dos novos tutores por meio do Fundo PROGESTÃO.
Além disso, colocou-se a necessidade de revisão de encaminhamentos e prazos para consecução dos
módulos que farão parte do curso de pós-graduação sugerido, como também de elaboração do PPC de
Calendário Acadêmico da pós-graduação pretendida para a ESM. Já sob o eixo estratégico, foram
dados encaminhamentos para des nação da emenda parlamentar, decidindo-se, para tanto, sobre a
elaboração do relatório descri vo e de planejamento para o ano de 2020. Foi pautada a necessidade
de revisão dos encaminhamentos e prazos para execução dos Projetos Básicos para pagamento e
instrutores das turmas I e II do CSTGP e da ESM, assim como a revisão das necessidades referentes à
elaboração do Relatório de Gestão. Por úl mo, Simone chamou a atenção para a necessidade de pró
a vidade da equipe em assis r à elaboração de Projeto Básicos, dado o nível de detalhamento técnico
envolvido e presumido em sua consecução, assim como abordou a sugestão feita pelo servidor Ulisses
quanto a elaboração e implementação de um mapeamento de competências da equipe. Na
oportunidade foi apresentado, ainda, os resultados da Análise de Gestão de Equipe realizada no
âmbito da FUNAB que obje vou dimensionar a auto avaliação das equipes em relação aos projetos da
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Fundação. Abriu-se para comunicação dos servidores para ques onamentos. Feitos os devidos
esclarecimentos e nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora Execu va da FUNAB declarou encerrada
a reunião às 12h. E para constar, eu, Ludmila Andrade, secretariei esta reunião, redigi e lavrei esta ata
que, após aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais membros do Comitê Interno de Governança
Pública – CIGP da FUAB presentes. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2019.
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