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ATA N.º 02 DE REUNIÃO GERAL DO GRUPO DE TRABALHO
REORGANIZA UFSC: ISONOMIA PARA TODOS

Ata  de  Reunião  Geral  do  Grupo  de  Trabalho 
Reorganiza UFSC: isonomia para todos, realizada no 
dia 26 de outubro de 2012, às 8 horas, na sala de 
reuniões  da  Secretaria  de  Cultura,  no  prédio  da 
Editora da UFSC.

Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro de dois mil e doze, às oito horas, reuniu-se o Grupo de  
Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos, convocado por meio do Memorando Circular 
n.º  11/2012/GR na sala  de reuniões da Secretaria  de Cultura na Editora Universitária,  sendo 
coordenado por Dalânea Cristina Flor, e secretariado por Veridiana Bertelli Ferreira de Oliveira 
com a presença dos seguintes membros: Antônio Gabriel S. Martins, Brenda M. Piazza, Carla C. 
da Silva, Dalânea C. Flor, Helena O. Dalri, Helio R. Q. Jr, Idney S. Jr, Ismael Quint, Laís S.  
Santos,  Maria  Nazaré  Wagner,  Rosana M. Prazeres,  Selma G.  Gomes,  Suzana da  R.  Tolfo, 
Thiago S.  Nunes e Veridiana B. F.  de Oliveira.  Justificaram a ausência:  Antonio C. Bornia, 
Fabiano S. Paulokun, Ilza S. B. Selhorst, Ivone Rosini, Jamile Fantin, Janaina S. Machado, Luci 
Mari  A.  Rodrigues  e  Luciano  A.  Agnes.  A  pauta  aprovada  foi:  1.  Informes  2.  Objetivos 
Específicos 3. Comunicação 4. Experiências 5. Metodologia. As atas anteriores serão aprovadas 
nas próximas semanas. Os pontos que não forem discutidos nesta reunião serão automaticamente 
inseridos na pauta da próxima reunião.  1. Informes: Selma comunicou sobre o 1º Seminário 
Catarinense em Defesa do SUS que se realizará nos dias cinco e seis de novembro do corrente e  
sobre as reuniões setoriais para o Congresso dos Trabalhadores da UFSC (Consintufsc). Helena 
leu e-mail sobre os aparelhos do IBGE para a pesquisa de campo. O IBGE já havia doado dez 
aparelhos  para  o  professor  Carlos  Loch  do  Departamento  de  Engenharia  Civil.  Decidiu-se 
verificar a possibilidade de empréstimo destes aparelhos. Idney informou que está montando a 
página  na internet  do Reorganiza,  acessível  em <http://reorganiza.paginas.ufsc.br>.  Suzana e 
Nazaré deram os seguintes informes sobre as substituições:  para Luciano, Laís e Gabriel,  os 
substitutos estão entre os nomeados que ainda tomarão posse. O substituto da Dalânea é um 
pedagogo já nomeado e que ainda não tomou posse. Para Ismael,  estão tentando localizar os 
TAEs do Laboratório Experimental de Psicologia que fechou para conversar para que um deles o 
substitua. Sobre Selma e Rosana, uma servidora da Polícia Federal deverá substituir uma delas e 
a outra por enquanto está em aberto, pois a força executória ao edital nº 35 ainda vigora e por 
isso não podem nomear outra assistente social no momento. Foi informado que os trabalhos do 
GT  serão  citados  em  respostas  oficiais  aos  diversos  órgãos  de  controle.  2.   Objetivos 
Específicos: Foram  propostas  várias  redações  de  objetivos  específicos,  e,  após  discussão, 
deliberou-se pelos que seguem: 1) Realizar, com a participação da comunidade, o diagnóstico e o 
dimensionamento  prospectivo,  nos  termos  da  Lei  11.091/2005;  2)  Criar  condições  para  a 
implementação das 30 horas para todos os TAEs para atendimento de,  no mínimo,  12 horas 
ininterruptas para os usuários, com controle social de assiduidade.  Encaminhamentos: Devido 
ao adiantado da hora, foram feitos os seguintes encaminhamentos: (a) deverá ser verificada as 
datas de substituição de todos os representantes nos GTs; (b) para a substituição das assistentes 
sociais: deverá ser feita uma conversa com a servidora da Polícia Federal para confirmar a
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substituição de uma das assistentes sociais; deverá ser feita uma reunião do Departamento de 
Atenção a Saúde com o grupo de trabalho e deverá ser feita uma conversa com o campus de 
Joinville. Foi sugerida uma conversa com as assistentes sociais no encontro de assistentes sociais 
do Hospital Universitário;  (c) Nazaré e Suzana verificarão o acesso dos membros à sala dos 
grupos de trabalho (chave e cartão de acesso); (d) também viabilizarão a passagem de Joinville 
para  Florianópolis  no  dia  trinta  e  um para  participação  de  Jamile  na  reunião.  Na  pauta  da 
próxima  reunião,  antes  dos  informes  deverá  ser  incluído  um ponto  de  avaliação  da  reunião 
anterior, com quinze minutos de duração.  Ato contínuo, às onze horas e cinquenta minutos a 
coordenadora deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Veridiana Bertelli Ferreira 
de Oliveira, secretária, lavrei a presente ata. Florianópolis, vinte e seis de outubro de dois mil e 
doze.
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