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ATA DA REUNIÃO DO DIA 22 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 22 de outubro de 2012, às 14 horas, 
na  sala  de  reuniões  da  Secretaria  de  Cultura,  no 
prédio da Editora da UFSC.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às catorze horas, na sala de 
reuniões  da  Secretaria  de  Cultura  (SECULT),  no  prédio  da  Editora,  foi  realizada  a  terceira 
reunião do grupo de trabalho de Diagnóstico e Dimensionamento Prospectivo de pessoal técnico-
administrativo  em educação (TAEs) da  UFSC,  com a  presença  de Antônio  Gabriel  Santana 
Martins, Brenda Morelli Piazza, Dalânea Cristina Flor, Helena Olinda Dalri,  Helio Rodak de 
Quadros Junior, Ismael Quint, Laís Silveira Santos, Leoni Terezinha Soares da Gama, Luciano 
Antonio Agnes, Maria Nazaré Wagner, Suzana da Rosa Tolfo e Veridiana Bertelli Ferreira de 
Oliveira, sob a coordenação de Ismael Quint. Justificaram a ausência: Carla Cerdote da Silva, 
Idney  Silva  Júnior,  Ilza  S.  de  B.  Selhorst,  Ivone  Rosini,  Jamile  Fantin,  Janaina  Santos  de 
Macedo, Luci  Mari A. de Rodrigues,  Rosana Maria Prazeres,  Selma G. Gomes e Thiago S. 
Nunes.  Item 1 – Abertura da reunião. A reunião começou com a apreciação da pauta, cujos 
pontos aprovados foram: informes, convite a um membro da SETIC para composição do grupo, 
materiais  permanentes e de expediente para os trabalhos, disponibilidade de horários de cada 
membro  do  grupo,  substituições,  material  divulgado  pelos  representantes  dos  TAEs  na 
assembleia  do  SINTUFSC  do  dia  17/10/12,  apresentação  dos  documentos  elaborados  pela 
SEGESP e Relatório de Atividades (gestão anterior).  Item 2 – Informes. Foi informado que 
Roberto, da SETIC, alegou desconhecer equipamentos de informática disponíveis no momento, 
mas ficou de verificar se havia esta disponibilidade em algum outro local. Sobre o convite a um 
membro  da  SETIC para  participar  dos  trabalhos  do  grupo,  foi  informado  que  vão verificar 
alguém do setor para participar das atividades. Foi informado que está trabalhando na UFSC uma 
assistente social da Polícia Federal que poderia substituir Selma ou Rosana (assistentes sociais 
integrantes  do  grupo  de  trabalho  e  ainda  sem substituição).  Sobre  as  demais  substituições, 
acrescentou-se  que:  seria  conversado com dois  técnicos  em laboratório  que  logo  ficariam à 
disposição; que o substituto da Laís ainda não tomou posse; que ainda não há substituto para o 
Luciano e que seria conversado com a gestão do Departamento de Obras e Manutenção Predial 
sobre  a  permanência  do  Helio  no  grupo  de  trabalho.  Também definiu-se  que  haverá  novas 
conversas  com  Neiva  (Secretária  da  SEGESP),  direção  do  NDI  e  equipe  do  DAS  para  a 
substituição das integrantes Dalânea, Selma e Rosana. Informou-se que o substituto da Veridiana 
já tomou posse, mas ainda não iniciou os trabalhos. Item 3 - Convite a um membro da SETIC 
para composição do grupo. Foi repassado em informes. Item 4 - Materiais permanentes e de 
expediente  para  os  trabalhos.  Foi  comunicado  que  tem  um  computador  disponível  na 
PROGRAD. Os demais presentes ficaram de continuar verificando como conseguir os materiais 
necessários. Item 5 - Disponibilidade de horários de cada membro do grupo. Definiu-se que 
uma lista seria encaminhada por e-mail para que cada um apresentasse sua disponibilidade de 
horários para dedicar ao grupo.  Item 6 – Substituições. Foi repassado em informes.  Item 7 - 
Material divulgado pelos representantes dos TAEs no GT, na assembleia do SINTUFSC do 
dia 17/10/12. Foi solicitado que, quando houver um material de divulgação especificamente dos 
representantes dos TAEs, sobre os trabalhos, o GT como um todo seja informado no dia da
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divulgação,  em  função  dos  diversos  questionamentos  que  costumam  ser  feitos  a  todos  os 
integrantes.  Lembrou-se  que  o  material  divulgado  representa  a  posição  dos  TAEs,  e  que  o 
conteúdo  já  havia  sido  previamente  apresentado  em  reunião  de  pró-reitores  e  reitoria. 
Complementou-se informando que, após a divulgação do material, o blog dos representantes dos 
TAEs  já  havia  recebido  cerca  de  sessenta  acessos  diários.  Item  8  -  apresentação  dos 
documentos elaborados pela SEGESP e Relatório de Atividades (gestão anterior). Foram 
apresentados  os  documentos  disponibilizados  pela  atual  gestão  ao  grupo,  e  também  foi 
disponibilizado  para  consultas  o  relatório  da  Controladoria  Geral  da  União  para  a  UFSC. 
Ressaltou-se que todos os documentos apresentados no grupo, até então, indicam a necessidade 
dos trabalhos articulados e simultâneos entre o diagnóstico e o dimensionamento prospectivo, 
além da sensibilização da comunidade. Declarou-se que se deve evitar o termo “clientela” aos 
usuários da UFSC. Reforçou-se a necessidade de envolver a comunidade universitária durante 
todo o processo, além de observar a demanda para atividades de extensão e pesquisa. Esclareceu-
se que há necessidade de uma reorganização social do trabalho. Encerrados os debates sobre a 
pauta estabelecida, foi incluído mais um ponto: definição dos objetivos. Item 9 – Definição dos 
objetivos. Observou-se que existem pontos em comum entre os documentos apresentados na 
reunião  corrente  e  na  anterior.  Foram  relidos  os  objetivos  do  grupo  reforçando-se  que  a 
reorganização do trabalho deve garantir isonomia de atendimento aos diversos usuários, de carga 
horária e de intensidade de trabalho entre os TAEs da UFSC. Foi proposto que o objetivo geral 
do grupo tenha o seguinte texto:  “Reorganizar socialmente o trabalho na UFSC com fins de 
atendimento  isonômico  das  necessidades  de  todos  os  usuários  da  universidade,  de  forma 
transparente,  democrática,  participativa  e  coletiva,  com base  na  isonomia  de  carga  horária, 
intensidade  de  trabalho  e  política  de  distribuições  entre  todos  os  TAEs,  com finalidade  de 
atender à missão institucional.” O grupo se mostrou favorável ao texto, mas concluiu que seria 
mais  prudente  avaliar  em reunião  seguinte,  para  que  houvesse  mais  tempo  para  pensar  em 
possíveis necessidades de alterações. Sugeriu-se, então, a pauta para a próxima reunião: análise 
das atas anteriores, informes, definição dos objetivos geral e específicos, escolha do nome do 
grupo, política de divulgação das informações,  visita  à Universidade Federal do Paraná para 
análise da proposta de dimensionamento e jornada de 30 horas daquela instituição, debate de 
experiências  de  outras  instituições,  início  de  debates  para  definições  de  metodologias  de 
trabalho.  Item 10 – Encerramento. Não havendo mais considerações a serem feitas, o grupo 
deu por encerrada a reunião às dezessete horas e vinte minutos, da qual, eu, Brenda Morelli 
Piazza, lavrei a presente ata. Florianópolis, vinte e dois de outubro de 2012.
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