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RELATO DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO REORGANIZA UFSC: ISONOMIA 
PARA TODOS EM 05 DE NOVEMBRO DE 2012, COM A REITORIA DA UFSC

Relato de Reunião do Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC: 
isonomia para todos com a reitora Roselane Neckel, realizada 
no dia 05 de novembro de 2012, às 16 horas e 20 minutos, no 
Gabinete da Reitoria da UFSC.

Ao quinto dia de novembro de 2012, a partir das 16h20min, no Gabinete da Reitoria, reuniram-
se  o  Grupo  de  Trabalho  “Reorganiza  UFSC:  Isonomia  para  Todos”  e  a  reitora  da  UFSC, 
Roselane  Neckel.  Na  ocasião  se  fizeram  presentes  também  a  pró-reitora  de  Administração, 
Beatriz Augusto de Paiva, e a pró-reitora de Graduação, Roselane Campos. A reunião tinha pauta 
única: condições  de trabalho e iniciou com a fala  de Laís Silveira Santos,  representante dos 
Técnicos Administrativos em Educação (TAEs), acerca das demandas do Grupo de Trabalho 
(GT), quais sejam: carência de espaço físico que comporte todos os membros integrantes do GT, 
de equipamentos e de substituição para os representantes dos TAEs se dedicarem integralmente 
aos  trabalhos,  como  preconiza  a  portaria  que  os  designou  para  esta  atividade.  Em seguida, 
Roselane Neckel informou que as substituições  de Dalânea C. Flôr, Ismael  Quint e Luciano 
Agnes já estão encaminhadas.  Informou ainda que Rosana Prazeres e Selma G. Gomes terão 
somente uma substituição, de modo que apenas uma das duas poderá se dedicar exclusivamente 
aos  trabalhos  do GT. Quanto  à(s)  sala(s)  para  desempenho  das  atividades  do  GT,  Roselane 
Neckel informou, em um primeiro momento, que a sala que seria utilizada pelo Grupo, no prédio 
da pós-graduação do CSE ainda não está liberada. Roselane Campos, consultada por Roselane 
Neckel, informou que a sala em questão não fora liberada por conta reorganização do espaço da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) no centro, para onde se transferirá o setor que hoje ocupa 
o espaço prometido ao GT. Roselane Campos destacou ainda que o espaço utilizado hoje pelo 
GT pode ser ampliado com a desocupação de uma sala ao lado, ocupado por um Programa de 
Educação Tutorial (PET), o que ocorrerá no decorrer dessa semana. Outra opção aventada por 
Roselane Neckel foi a de o GT utilizar uma sala na Biblioteca Universitária (BU). Consultada 
sobre essa possibilidade sugerida, Beatriz Paiva confirma a viabilidade da proposta e informa os 
presentes da estrutura disponível no local proposto. Os presentes foram, então,  convidados a 
visitarem a sala na BU para avaliar a proposta. Quanto aos equipamentos para os trabalhos do 
GT, a reitora afirmou que há computadores portáteis que seriam destinados às pró-reitorias da 
UFSC, os quais podem ser divididos com o GT; comprometendo-se a encaminhá-los em poucos 
dias. A seguir, Roselane Neckel apresentou Edite Krawulski, nova integrante do GT e afirmou o 
compromisso  da Administração Central  com o Grupo,  ressaltando o papel  conscientizador  e 
político  do  “Reorganiza  UFSC”,  acordando  com  o  nome,  o  objetivo  geral  e  os  objetivos 
específicos elencados pelo GT, e ressaltando a prioridade que o Grupo de Trabalho tem para a 
Administração Central da UFSC. Sem mais, às 17h15min, os presentes deram por encerrada a 
reunião, da qual eu, Gabriel Martins, apresento aqui o relato. Florianópolis, cinco de novembro 
de 2012.
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