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 PORTARIA IEB/024/IEB/02.12.2022 

 Define a composição e as atribuições da 

 Comissão de Espaço e Qualidade de Vida 

 (CEQuali) do IEB-USP 

 A  Diretora  do  Ins�tuto  de  Estudos  Brasileiros  da  Universidade  de  São  Paulo,  no  uso  de  suas 

 atribuições legais, baixa a seguinte 

 PORTARIA 

 Ar�go  1º.  A  Comissão  de  Espaço  e  Qualidade  de  Vida  (CEQuali)  do  Ins�tuto  de  Estudos  Brasileiros  da 

 Universidade  de  São  Paulo,  colegiado  consul�vo  e  assessor,  tem  por  finalidade  propor  e  acompanhar 

 a  implementação  de  polí�cas  voltadas  ao  aprimoramento  do  uso  dos  espaços  e  à  melhoria  da 

 qualidade de vida no Ins�tuto. 

 Ar�go 2º. Compõem a Comissão de Espaço e Qualidade de Vida: 

 I –  O vice-diretor do Ins�tuto 

 II  –  Um  servidor  docente  indicado  pela  direção,  com  mandato  de  dois  anos,  permi�das  duas 

 reconduções 

 III  –  Quatro  servidores  técnico-administra�vos  indicados  pela  direção,  com  mandato  de  dois  anos, 

 permi�das duas reconduções 

 IV  –  Um  representante  da  categoria  discente,  eleito  pelos  pares,  com  mandato  de  um  ano,  permi�da 

 uma recondução 

 Ar�go 3º. Da presidência, vice-presidência e secretaria da Comissão 
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 I – o vice-diretor será o presidente 

 II  –  um  dos  servidores  será  o  vice-presidente,  sendo  eleito  pelos  membros,  com  mandato  de  um  ano, 

 permi�das reconduções 

 III  –  um  dos  servidores  será  o  secretário,  sendo  eleito  pelos  membros,  com  mandato  de  um  ano, 

 permi�das reconduções 

 Ar�go 4º. No exercício de suas a�vidades, compete à comissão: 

 I.  Elaborar  e  propor  à  CAAF  ações  que  visem  ampliar  o  bem-estar  dos  servidores  docentes  e 

 técnico-administra�vos, discentes, estagiários e público externo no espaço do Ins�tuto. 

 II.  Propor à CAAF ações que visem à saúde do trabalhador e seu bem-estar. 

 III.  Analisar  e  encaminhar  à  CAAF  pedidos  de  treinamento  que  obje�vem  o  aperfeiçoamento 

 profissional dos servidores técnico-administra�vos. 

 IV.  Propor à CAAF soluções para uso do espaço �sico e comunicação visual do prédio. 

 V.  Propor  à  CAAF  programas  de  uso  racional  e  sustentável  de  recursos  de  u�lidade  pública  e 

 demais recursos sob responsabilidade do Ins�tuto. 

 VI.  Propor  a  criação  de  mecanismos  de  comunicação  interna,  visando  a  agilizar  a  troca  de 

 informações intersetoriais e a favorecer a transparência na gestão. 

 VII.  Avaliar  e  encaminhar  à  direção  todas  as  propostas  de  inicia�vas  voltadas  à  organização  de 

 eventos extra-acadêmicos de servidores docentes e técnico-administra�vos, estagiários e discentes  . 

 VIII.  Submeter  anualmente  à  avaliação  da  Direção  o  relatório  das  a�vidades  desenvolvidas  pela 

 Comissão. 

 Ar�go 5º. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Direção do Ins�tuto. 

 Ar�go  6º.  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  a  par�r  desta  data,  revogando  os  efeitos  da  Portaria 

 024/2018. 

 Profa. Dra. Sônia Salzstein 
 Diretora 
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