
ATA DE REUNIÃO  

1 IDENTIFICAÇÃO 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA UNIVISA GESTÃO 2019-21 – DIR1921  
1.1 Identificação resumida 
2020 Ata DIR1921 27 jan 

2 DATA 

27 de janeiro de 2020 

3 LOCAL 

Sala do Espaço do Servidor, 3º andar, bloco E, Anvisa, sede, Brasília – DF. 

4 HORÁRIO 

Início: 15h 
Término: 17h 

5 PRESENÇAS 

1. Rodrigo Rodrigues Savini – Diretor Geral, DIR G 
2. Aloisio Alves de Mattos – Diretor Financeiro, DIR F 
3. Riviane Matos Gonçalves – Diretora de Unidades Regionais, DIR UR 
4. Wildenildo Oliveira dos Santos – Diretor de Assuntos Institucionais, DIR AI 
5. Victor Gomes Pereira – Suplente do Diretor de Assuntos Institucionais, DIR AI 
6. Jorge Rigo Dias – Diretor Cultural e Esportivo, DIR CE 
7. Marinez de Freitas Messias – Suplente do Diretor Cultural e Esportivo, DIR CE 

6 CONVIDADOS 

Não houve. 

7 COMUNICADOS 

Não houve. 

8 EXPEDIENTE 

Não se aplica. 

9 PAUTA 

9.1 Avaliação das contribuições sobre ações a serem desenvolvidas pela Univisa 
e avaliação da plataforma de campanha da Univisa recebidas dos associados em 
consulta interna. 
Os diretores e suplentes presentes na reunião revisitaram a plataforma de campanha 
da chapa com o objetivo de elencar as necessidades atuais e classificá-las em linhas 
de ações junto aos associados, junto à Gerência Geral de Gestão de Pessoas (GGPES) 
e junto à diretoria da Anvisa. A intenção é atualizar a plataforma da DIR1921, selecionar 
os itens a serem trabalhados em cada linha e, então, planejar a atuação da Univisa. O 
resultado da discussão foi registrado individualmente pelos presentes e será reunido 
num arquivo único, ainda um rascunho, para ser debatido na próxima reunião. 
Encaminhamento Prazo Responsável 
Elaboração de rascunho do brainstorm 3 dias DIR UR 
9.2 Análise situacional dos convênios. 
Os diretores e suplentes presentes entenderam ser importante ter a análise situacional 
dos convênios firmados com a Univisa finalizada o mais breve possível para que 



possamos repassar informações corretas aos associados quando questionados e 
atualizar a página eletrônica da Univisa. O DIR CE se disponibilizou a colaborar na tarefa 
junto à DIR CES. 
Encaminhamento Prazo Responsável 

Elaborar planilha com a situação dos convênios 
Antes da 
Assembleia 

DIR CE e DIR 
CES 

9.3 Próxima Assembleia com os associados. 
Os diretores e suplentes presentes verificaram que foi recorrente nas contribuições a 
solicitação de uma Assembleia com os associados. Foi decidido, que assim que 
finalizada a revisitação da plataforma da DIR1921 com o planejamento da atuação da 
Univisa definido no âmbito da diretoria, uma Assembleia com os associados será 
convocada para: 1) apresentar a plataforma revisitada, após a análise das contribuições; 
2) apresentar a prestação de contas da DIR1921 para apreciação; 3) apresentar a 
previsão de apoio aos eventos da Anvisa para o ano de 2020 e respectivos gastos; 4) 
apresentar informações sobre os convênios vigentes;  5) apresentar para a deliberação 
da data única de pagamento anual (sugestão de ser até o dia 31/03 de cada ano).6) 
apresentação dos diretores e suplentes da atual gestão. 

10 OUTROS ASSUNTOS 

10.1 Agendamento das próximas reuniões da diretoria para planejamento da 
DIR1921. 
Foi acordado que, pelo menos nessa fase inicial de planejamento, as reuniões serão 
semanais, às segundas-feiras das 15 as 17h na sala do Espaço do Servidor, 3º andar, 
bloco E, Anvisa, sede, Brasília – DF. 

11 PALAVRA LIVRE 

Foi abordada a importância de se veicular notícias na página da Univisa e nos grupos 
de WhatsApp sobre essas reuniões de planejamento da DIR1921, para dar maior 
transparência aos associados das atividades desenvolvidas por esta diretoria. 


