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RELATO DA REUNIÃO DO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2012 DO GRUPO DE TRABALHO 
DE DIAGNÓSTICO E DIMENSIONAMENTO PROSPECTIVO

Relato  de  Reunião  do  Grupo  de  Trabalho  de 
Diagnóstico  e  Dimensionamento  Prospectivo, 
realizada no dia 05 de outubro de 2012, às 14 horas, 
no Gabinete da Reitoria.

Ao quinto dia do mês de outubro de dois mil e doze, às quatorze horas, reuniram-se com a reitora 
Roselane  Neckel  os  representantes  dos  Técnicos  Administrativos  em  Educação  (TAEs) 
indicados pela categoria nos grupos de trabalho (GT), na capacitação do Centro de Cultura e 
Eventos/UFSC.  A  reitora  informou  que  haverá  uma  reunião  da  Administração  Central,  na 
segunda-feira,  dia 8 de outubro, com os TAEs da reitoria,  para apresentar  relatório dos cem 
primeiros dias de gestão e convidou os membros do grupo para participarem. Foram discutidas 
as  condições  de  trabalho  para  o  GT e  reforçou-se  que  casos  de  substituição  que  pareciam 
resolvidos estão sendo questionados pelas chefias imediatas. A reitora justificou o problema das 
substituições alegando que uma ordem executória suspendeu as nomeações previstas para 2012 
(ou seja, a UFSC está judicialmente impedida de fazer qualquer nomeação por problemas no 
edital nº 35). Afirmou que a gestão quer ampliar a transparência para que as pessoas tenham 
dados para avaliar a universidade; reiterou que este grupo é prioridade. Salientou que há questões 
sendo providenciadas referentes às condições de trabalho do GT, como, por exemplo, o espaço 
físico.  Roselane  afirma  que  está  à  disposição  para  esclarecer  qualquer  dúvida;  pede  a 
compreensão dos representantes dos TAEs, neste primeiro momento, pois a administração está 
trabalhando nas substituições e a portaria será emitida. Foi questionada sobre o impasse ocorrido 
com os trabalhadores da Imprensa Universitária – jornada de trabalho – e informou que isto foi 
fato isolado e que “está sendo desconstruído”. A reitora afirmou que pode assinar as portarias 
dentro dos próximos dias e convidou os TAEs do GT para apresentarem o trabalho aos TAEs da 
reitoria na segunda-feira. A reitora retirou-se para outros compromissos. Suzana reafirmou os 
problemas referentes às substituições e todo o esforço que a administração central tem feito para 
solucioná-los; explicou que esteve na SETIC para conversar sobre o conjunto de informações 
relacionadas ao diagnóstico. Dalânea questionou sobre a falta de pedagoga para substituí-la e 
lembrou sobre a possibilidade de ser substituída por um técnico em assuntos educacionais. Foi 
enfatizado o fato de o grupo estar trabalhando em condições muito precárias, reforçando-se a 
importância das substituições e condições de trabalho. Lembrou-se que o trabalho do GT vai 
propor alternativas para melhorar as atividades da UFSC. Afirmou-se que a administração tem 
certeza  da  seriedade dos  representantes  do GT e que a  administração também trabalha  com 
seriedade;  reitera  que  o  GT é  prioridade.  Sugeriu-se  que  os  representantes  que  já  possuem 
substitutos  se  dediquem integralmente  ao GT e que os  demais  contribuam em seus horários 
disponíveis. Os representantes dos TAEs demonstraram preocupação com o início dos trabalhos 
desta forma, com poucas pessoas; não são favoráveis ao início sem ter todos os componentes, 
pois pensa que o diagnóstico, isoladamente, pode ser feito pela SEGESP. Suzana considerou a 
vinculação do diagnóstico aos trabalhos do GT. Foi apresentado um novo integrante para o GT, 
indicado  pela  administração:  Thiago  Soares  Nunes.  O  grupo  fez  considerações  sobre  a 
importância das idas  in loco durante os trabalhos, mas enfatizou que a metodologia deve ser 
pensada em conjunto posteriormente ao início dos trabalhos. Ressaltou-se que, para funcionar, o 
GT precisa ter a mínima condição de trabalho e que é importante um informativo como prestação 
de contas à comunidade. Lembrou-se que com as poucas substituições que existem no momento 
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não é possível iniciar os trabalhos,  pois é preciso considerar a contribuição de todos para as 
discussões e trabalhos práticos. Ficam definidos como encaminhamentos: (1) apresentação do 
trabalho do GT na reunião com TAEs da reitoria na segunda-feira, dia 8 de outubro, 10 horas; (2) 
emissão e  divulgação das portarias  também neste  dia;  (3) definição referente ao informativo 
sobre o andamento do GT. Nova reunião foi agendada para quarta-feira, dia 10, às 14 horas, com 
a proposta de pauta: 1) comunicação sobre decisão referente ao início dos trabalhos dos TAEs; 2) 
dia e veículos para divulgação. Ato contínuo, às dezessete horas e cinquenta minutos a reunião 
foi encerrada e, para constar, eu, Dalânea Flor, secretária, lavrei o presente relato. Florianópolis, 
cinco de outubro de dois mil e doze.
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