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ATA N.º 06 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 09 de novembro de 2012, às 14 horas, na sala 
Harry Laus, no prédio da Biblioteca Universitária.

Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e doze, às quatorze horas, reuniu-se o Grupo de 
Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos, convocado conforme ata da reunião de 07 de 
novembro  de  2012,  na  sala  de  reuniões  do  GT  instalado na  sala  Harry  Laus,  2º  piso  - Biblioteca  Universitária,  sendo  coordenada  por  Carla  Cerdote  da  Silva,  e  secretariada  por 
Antônio  Gabriel  S.  Martins  e  Helena  Olinda  Dalri  com a presença  dos  seguintes  membros: 
Antônio Gabriel S. Martins, Antonio Marcos Machado, Brenda M. Piazza, Carla C. da Silva, 
Dalânea C. Flor, Edite Krawulski, Helena O. Dalri, Hélio R. Q. Jr, Ismael Quint, Laís S. Santos, 
Luci Mari A. Rodrigues, Luciano A. Agnes, Maria Nazaré Wagner, Selma G. Gomes, Suzana da 
R. Tolfo, Thiago S. Nunes e Veridiana B. F. de Oliveira. Justificaram a ausência: Antonio C. 
Bornia, Idney S. Jr, Ilza S. B. Selhorst, Ivone Rosini, Jamile Fantin e Rosana M. Prazeres. A 
pauta aprovada foi: 1. Apresentação dos membros novos; 2. Informes; 3. Revisão das atas; 4. 
Comunicação  e  divulgação;  5.  Informativo;  6.  Experiências  anteriores;  7.  Metodologia;  e  8. 
Definição  dos  Grupos  de  Trabalho.  Os  pontos  não  discutidos  nessa  reunião  foram 
automaticamente inseridos na pauta da próxima reunião. 1. Apresentação de novo integrante: 
Antonio  Marcos  Machado,  técnico-administrativo  em  educação  localizado  na  Secretaria  do 
Programa de Pós-graduação em Física foi apresentado em substituição à suplente Janaina S. 
Macedo,  que  pediu  afastamento  do  Grupo de  Trabalho  por  impossibilidades  profissionais  e 
pessoais. Em seguida houve uma apresentação de todos os membros do GT ao novo membro. 2. 
Informes: Helena informou que estão disponíveis nesta reunião dois formulários para que os 
membros informem seus períodos de férias, assim como o período de revezamento nas semanas 
de  Natal  e  Ano  Novo,  conforme  orientação  da  Administração  da  UFSC,  para  que  estas 
informações constem na agenda do GT que está sendo construída por Carla. Veridiana informou 
sobre  a  mudança  de  espaço  físico  do  GT e  sobre  nosso  acesso  à  Biblioteca  Universitária;  
deslocamento dos móveis, computadores e material de expediente e que o número do telefone é 
3721-4986.  Informou  ainda  sobre  a  criação,  por  Jamile  do  grupo  de  e-mail 
reorganiza@googlegroups.com, como ferramenta oficial do GT. Nazaré relatou a reunião do dia 
08 de novembro de 2012 com as Assistentes Sociais dos campi de Araranguá e Curitibanos, 
respectivamente  Tatiane  e  Patrícia,  onde  relatamos  a  história  e  os  objetivos  do  Grupo  de 
Trabalho e as mesmas relataram a situação administrativo-acadêmica dos campi e a forma que 
poderão  contribuir  com  o  GT  e  participar  de  algumas  reuniões.  As  informações  foram 
complementadas por Gabriel,  Helena e Brenda. Veridiana fez um relato sobre o ato das 30h 
promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores da UFSC (SINTUFSC) no dia 08 de novembro de 
2012, assim como da audiência decorrente deste com o Chefe do Gabinete da Reitora. Registrou-
se a grande confusão que está sendo feita em relação ao papel do GT pela Gestão e pela Direção 
do  SINTUFSC.  Que  o  encaminhamento  final  foi  a  realização  conjunta  de  uma  reunião  da 
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em idêntica situação. Suzana da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP) passou os informes 
da reunião realizada ontem com a Reitora Roselane sobre a substituição de Dalânea, participante 
do GT e lotada no Centro de Ciências da Educação (CED), para que a mesma possa dedicar-se 
integralmente ao GT. Algumas considerações sobre as condições de trabalho e a liberação das 
assistentes sociais também foram feitas neste momento. Laís questionou sobre a possibilidade de 
uma impressora.  Brenda respondeu que na Pró-Reitoria  de Pós-Graduação (PROPG) há uma 
impressora disponível, mas com a nova política da UFSC de unificação das impressoras, não 
existe mais compra de cartucho. Thiago se prontificou em solicitar via projeto que participa. 3. 
Revisão das atas: Brenda e Veridiana informaram que as atas e relatórios de todas as reuniões 
anteriores já foram revisados por seis membros do GT e que as mesmas estarão sendo enviadas, 
por  e-mail,  para  revisão por  parte  de todos.   4.  Comunicação e  divulgação:  Foi  feita  uma 
retrospectiva dos itens elencados e dos que foram decididos na reunião anterior. Na sequência 
houve a discussão dos pontos: princípios e diretrizes, criação de site, entrevista com a Agência 
de  Comunicação  (AGECOM),  elaboração  de  vídeo  para  divulgação,  criação  de  glossário  e 
perguntas  e  respostas.  Considerações  como:  (a)  caráter  de  impessoalidade,  (b)  responder 
demandas do coletivo, (c) aproveitar espaços no Jornal Universitário, redes sociais da UFSC, (d) 
definir primeiro os princípios para depois ferramentas, e (e) priorizar ferramentas para responder 
as  necessidades  dos  usuários;  foram  apontadas  nessa  reunião.  O  subgrupo  de  trabalho  de 
comunicação, articulação institucional, sensibilização e sistematização deverá trazer propostas de 
ferramentas para as reuniões gerais para discussões. Como decisão dos princípios e diretrizes 
tivemos: transparência, democracia, interesse público, diálogo, isonomia, ética e acessibilidade. 
Em  relação  às  ações/atividades  de  vinculação  com  os  objetivos  do  GT,  serão  divulgados: 
relatórios  parciais  de cada  GT, o controle  social  de assiduidade  e  documentos  (como atas  e 
relatos).  Quanto às ferramentas,  deve-se providenciar:  definição  de sítio  institucional,  e-mail 
institucional,  informativos/boletins, glossário, perguntas e respostas, seminários, redes sociais, 
vídeos  informativos.  O encaminhamento  aprovado foi  que  as  sugestões,  para  atualização  da 
página, devem ser encaminhadas aos responsáveis pelo sítio que são: Hélio, Idney, Antonio e 
Thiago. 5. Informativo: Comunicou-se que foi elaborada uma proposta de texto para o primeiro 
informativo do GT Reorganiza UFSC: isonomia  para todos.  Que a mesma já teve uma pré-
análise  por  alguns  integrantes  pela  manhã  e  passou  a  ser  apresentada.  Após  debate  e 
considerações  a  proposta  apresentada  será  enviada  por  e-mail  para  os  integrantes  do  GT 
encaminharem suas considerações e sugestões até segunda-feira pela manhã, até as 11 horas. A 
versão final será apreciada na segunda-feira, 12 de novembro de 2012, à tarde.  6. Experiências 
anteriores.  Várias propostas foram apresentadas como definir Instituições de Ensino Superior 
(IES) que já realizaram diagnóstico e dimensionamento para preenchimento do quadro resumo 
proposto;  definir  duplas  de  membros  do  GT  para  a  análise  dos  documentos  das  IES  e 
preenchimento dos dados; debate sobre história da educação brasileira e experiência da UFSC 
para a próxima 4ª feira. Após discussões o encaminhamento aprovado foi que o GT elencará 
experiências  de  dimensionamento  e  implantação  das  30  horas  em outras  IES.  Também será 
organizado seminário para discutir o histórico das IES no Brasil e da UFSC. As sugestões de 
nomes para palestrante deverão ser encaminhadas, por e-mail, até 12 de novembro de 2012. Os 
itens  7.  Metodologia e  8.  Definições  dos  Grupos  de  Trabalho estarão  na  sequência  das 
discussões  das  próximas  reuniões.  Avaliação da reunião:  Ao final,  foi  feita  a  avaliação  da 
reunião para contribuir com a melhoria dos trabalhos futuros. Ato contínuo, às dezessete horas e 
quarenta minutos a coordenadora deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Helena 
Olinda  Dalri,  secretariando  em conjunto  com Antônio  Gabriel  Santana  Martins,  lavramos a 
presente ata. Florianópolis, nove de novembro de dois mil e doze.
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