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ATA DA REUNIÃO DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012 DO GRUPO DE TRABALHO DE 
DIAGNÓSTICO E DIMENSIONAMENTO PROSPECTIVO

Ata  de  Reunião  do  Grupo  de  Trabalho  de 
Diagnóstico  e  Dimensionamento  Prospectivo, 
realizada no dia 19 de outubro de 2012, às 14 horas, 
no Centro de Culturas e Eventos.

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e doze, às quatorze horas, reuniu-se o Grupo 
de Trabalho de diagnóstico e dimensionamento prospectivo, na sala de capacitação, localizada 
no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, sendo coordenado por Dalânea 
Cristina  Flôr  e  Ismael  Quint  e  secretariado  por  Maria  Nazaré  Wagner.  Estiveram presentes 
Antonio Gabriel S. Martins, Brenda Morelli Piazza, Dalânea Cristina Flôr, Helena Olinda Dalri, 
Helio Rodak de Quadros Junior, Ismael Quint, Luciano Antonio Agnes, Maria Nazaré Wagner, 
Suzana  da  Rosa  Tolfo,  Thiago  Soares  Nunes  e  Veridiana  Bertelli  Ferreira  de  Oliveira. 
Justificaram a  ausência:  Antonio  Cezar  Bornia,  Carla  Cerdote  da  Silva,  Idney Silva  Junior, 
Fabiano Seelig  Paulokun,  Ilza  Schmidt  de  Brito  Selhorst,  Ivone Rosini,  Jamile  Fantin,  Laís 
Silveira  Santos,  Luci  Mari  Aparecida  Rodrigues,  Rosana  Maria  Prazeres  e  Selma  Graciele 
Gomes. A pauta aprovada foi: 1. Informes; 2. Definição de uma lista de tarefas necessárias ao 
trabalho do grupo; 3. Apresentação e discussão do documento: “Proposta para implantação da 
jornada  de  30  horas  semanais  aos  Servidores  Técnico-Administrativos  em  Educação  da 
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina”,  elaborado  pelos  Técnicos-Administrativos  em 
Educação (TAEs), durante a greve de dois mil e doze. 4. Definição da pauta da próxima reunião.  
1. Informes. Helio Rodak de Quadros Junior informa que haverá reunião do GT 6 horas, do 
Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina (Sintufsc), na próxima 
sexta-feira,  dia  vinte  e  seis  de  outubro  e  considera  importante  a  presença  de  alguns 
representantes  do  GT  de  diagnóstico  e  dimensionamento  prospectivo.  Helena  Olinda  Dalri 
informa que foi à Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Setic) e conversou com José Marcos para saber se há, na universidade, aparelhos 
de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o grupo coletar os dados para o 
diagnóstico  e  dimensionamento  prospectivo.  Suzana  da  Rosa  Tolfo  informa  a  situação  de 
substituição dos componentes do grupo.  2. Definição de uma lista de tarefas necessárias ao 
trabalho do grupo. Foram encaminhadas as seguintes tarefas. a) definir pessoa para participar 
da reunião do Sintufsc após convite oficializado; b) marcar a vinda de alguns profissionais da 
Setic para discutir sobre o programa referente a metodologia que será utilizada para o trabalho. 
c) verificar se é possível haver alguns bolsistas da Setic para ajudar na realização de estatísticas.  
d)  providenciar  telefones,  computadores  e  salas  para  o  grupo.  e)  discussão  sobre  a 
disponibilidade de carga horária para dedicação ao grupo; f) Tarefas para Suzana da Rosa Tolfo: 
verificar com a Neiva A. Gasparetto Cornélio (Segesp) a situação de contratação de pedagogos e 
contato com a chefia do Centro de Ciências Biológicas; g) conversa do grupo com equipe do 
Núcleo  de  Desenvolvimento  Infantil  e  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas.  3.  Apresentação e 
discussão do documento: “Proposta para implantação da jornada de 30 horas semanais aos 
Servidores  Técnico-Administrativos  em  Educação  da  Universidade  Federal  de  Santa 
Catarina”.  Após apresentação  e  contextualização  do documento  discutiu-se  alguns  aspectos 
com o objetivo de deixar clara para todos a proposta de trabalho dos TAEs. Encaminhamentos 
para próxima reunião: 1) definição de coordenação e secretaria, 2) aprovação da pauta e das atas; 
3) retorno sobre os encaminhamentos referente a lista de tarefas, 4) retorno sobre a participação 
dos profissionais da Setic  na discussão sobre metodologia, 5) informação sobre as condições de
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trabalho: substituições, materiais de consumo e equipamentos, 6) discussão sobre a carga horária 
que cada componente do grupo terá disponível para dedicar-se ao grupo, 7) objetivos do grupo, 
8)  nome  do  grupo,  9)  política  de  divulgação  e  comunicação,  10)  experiências  de  outras 
instituições, 11) metodologia. Ato contínuo, às onze horas e cinquenta minutos a coordenadora 
deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Maria Nazaré Wagner, secretária, lavrei a 
presente ata. Florianópolis, dezenove de outubro de dois mil e doze.
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