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RELATO DA REUNIÃO DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012 DO GRUPO DE TRABALHO 
DE DIAGNÓSTICO E DIMENSIONAMENTO PROSPECTIVO

Relato  da  Reunião  do  Grupo  de  Trabalho  de 
Diagnóstico  e  Dimensionamento  Prospectivo, 
realizada em 28 de setembro de 2012, às 8 horas, na 
sala “Calêndula” do Centro de Cultura e Eventos da 
UFSC.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às oito horas, na sala 
Calêndula,  no Centro de Cultura e Eventos,  foi  realizada a reunião do grupo de trabalho de 
Diagnóstico e Dimensionamento Prospectivo de pessoal técnico-administrativo em educação da 
UFSC, com a presença de Helena Olinda Dalri, Dalânea Cristina Flor, Jamile Fantin, Gabriel 
Martins,  Laís  Silveira  Santos,  Brenda  Morelli  Piazza,  Idney  Silva  Junior,  Fabiano  Selig 
Paulokun,  Ismael  Quint,  Otavio  Pereira,  Leoni  T.  Soares  da  Gama,  Selma  Graciele  Gomes, 
Rosana Maria Prazeres, Jean Martins de Souto, Luciano Antonio Agnes, Veridiana Bertelli F. de 
Oliveira, Carla Cerdote da Silva, Helio Rodak de Quadros Junior, Antonio Cezar Bornia, Suzana 
da Rosa Tolfo,  Sabrina Foloni,  Janaina Santos de Macedo, sendo coordenada por Suzana da 
Rosa Tolfo.  Justificaram a ausência:  Ilza Schimdt B. Selhorst  e Ivone Rosini.  Ato contínuo, 
foram discutidos os seguintes assuntos: 1. Abertura da reunião. A coordenadora abriu a reunião 
com  uma  breve  apresentação  dos  participantes.  2.  Informes  Gerais.  Foi  informado  que  a 
documentação para as portarias foi encaminhada ontem ao Gabinete da Reitoria, para que este 
possa providenciá-la o mais breve possível. Foi informado que a perspectiva para se ter uma sala 
para  os  trabalhos  é  a  partir  da  primeira  semana  do mês  de  outubro  e,  não  obstante  a  essa 
perspectiva, um espaço estará reservado no Centro de Cultura e Eventos até a segunda semana de 
outubro. Esses encontros acontecerão nas segundas e quartas-feiras no período vespertino, e nas 
sextas-feiras,  em período integral.  Suzana relatou que a questão do dimensionamento  é  uma 
necessidade legal e administrativa e buscou experiências da UFSC e de outras instituições. O 
grupo relembrou que foi preparado um documento (propondo um grupo de trabalho à Reitoria 
para vincular um dimensionamento prospectivo à viabilidade de implementação das 30 horas) e 
uma apresentação aos pró-reitores, indicando os seguintes GTs: Grupo de Diagnóstico: UFSC 
que  temos;  Grupo  de  Dimensionamento  Prospectivo:  UFSC  que  necessitamos;  Grupo  para 
Comunicação, Articulação Institucional, Sensibilização e Sistematização (Coordenação Geral): 
A UFSC que queremos e necessitamos. Comentou-se que, na reunião de segunda-feira (reunião 
com pró-reitores),  o grupo exibiu os slides que haviam sido apresentados na última reunião. 
Ressaltou-se que os grupos devem ter igualdade de poderes e de tarefas.  3. Nome do grupo. 
Deve-se pensar em um nome para o GT que possibilite à comunidade identificar do que se trata,  
caracterizando os objetivos do grupo. 4. Substituições. Abordou-se que as substituições devem 
ser efetuadas até o dia 3 de outubro para que se possa fazer a transição. Suzana esclareceu que 
uma força executória paralisou as contratações do Edital n. 035/DDPP/2012, mas que a UFSC 
está tomando as medidas cabíveis. Enfatizou-se que se deve definir, em caráter de urgência, a 
efetivação dos Grupos de Trabalho e a substituição dos Técnicos Administrativos em Educação 
indicados  em  seus  respectivos  setores.  5.  Comunicação.  Comentou-se  que  os  documentos 
devem ser públicos  e  os  encontros  do GT devem atender  ao controle  social  da assiduidade, 
respeitando  os  princípios  da  democracia,  transparência,  participação  e  igualdade.  6. 
Encerramento.  Não havendo mais  considerações  a  serem feitas,  a  coordenadora  encerrou a 
reunião às onze horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, eu, Sabrina Foloni, Secretária 
Executiva do Gabinete da Reitoria, lavrei o presente relato. Florianópolis, 28 de setembro de 
2012.
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