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ATA N.º 07 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 21 de novembro de 2012, às 14 horas, na sala 
Harry Laus, no prédio da Biblioteca Universitária.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às catorze horas, na sala  
Harry Laus da Biblioteca Universitária, reuniu-se o Grupo de Trabalho (GT) Reorganiza UFSC: 
isonomia para todos, coordenada por Dalânea C. Flôr e secretariada por mim, Jamile Fantin, com 
a presença dos seguintes membros: Helena Olinda Dalri, Veridiana Bertelli Ferreira de Oliveira, 
Brenda M. Piazza, Selma Graciele Gomes, Antonio Marcos Machado, Dalânea C. Flôr, Jamile 
Fantin, Maria Nazaré Wagner, Luci Mari A. Rodrigues, Suzana da Rosa Tolfo, Carla Cerdote da 
Silva, Hélio Rodak Quadros Junior, Ismael Quint, Ilza Schmidt de Brito Selhorst, Ivone Rosini e 
Luciano  A.  Agnes.  Justificaram  a  ausência:  Antonio  Gabriel  Santana  Martins,  Idney  Silva 
Júnior, Laís S.  Santos,  Rosana M. Prazeres e  Edite  Krawulski.  Foi  apresentada e aprovada a 
seguinte Pauta: 1. Informes. 2. Reformulação da portaria nº 1580/2012/GR para atuação no GT. 
3.  Perguntas  e  Respostas  para  o  site  do  GT.  4.  Apresentação  das  experiências  das  outras 
Instituições de Ensino Superior (IES) relativas  ao dimensionamento e implementação das 30 
horas.  Assuntos discutidos: 1. Informes: (1) Brenda e Carla participaram da Assembleia do 
Sindicato  dos  Trabalhadores  da  UFSC  (SINTUFSC)  e  divulgaram  o  site  do  GT.  (2)  Foi 
elaborada proposta de Regimento para o grupo, a fim de regularizar as regras para a participação 
dos membros no GT, a ser analisado posteriormente em reunião. Sugeriu que nas segundas-feiras 
sejam feitas  reuniões  para  organização  da  semana  e  para  a  discussão  das  atas.  (3)  Suzana 
(representando  a  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  –  SEGESP)  e  Dalânea  conversaram com 
Marilene  Dandolini  Raupp,  Diretora  do Núcleo  de  Desenvolvimento  Infantil  (NDI),  sobre  a 
substituição da Dalânea. O impasse ainda não foi resolvido.  (4) Suzana conversou com a Prof.ª 
Sônia, diretora do Centro de Ciências Biológicas (CCB), que por sua vez disse não ser possível 
liberar Ismael por 40h. Este continua trabalhando nos dois lugares enquanto não há solução. (5) 
Suzana conversou com Paulo Fernando Liedke, da Agência de Comunicação (AGECOM), que 
se disponibilizou a divulgar os trabalhos do GT, inclusive com filmagens. (6) Suzana conversou 
com Elci  Junckes, Chefe de Gabinete Adjunta da Reitoria,  e disse ter mais três notebooks e 
cadeiras disponíveis para o GT. (7) Hélio informou que o site do GT foi divulgado. Sugeriu 
incluir na pauta do dia a questão das substituições dos membros, o que foi aceito. (8) Suzana 
repassou sua conversa com Selma, referente à Juliana (do Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor, SIASS) que irá substituí-la em algumas funções no seu setor.  (9) Nazaré 
registrou a necessidade de um roteador e do restante de itens que faltam na infraestrutura para 
que os membros do grupo, hoje liberados, tenham acesso aos equipamentos de informática. 2. 
Portaria: Questionou-se a regularização da Portaria  de criação do GT, uma vez que esta se 
apresenta publicada no sítio e não reflete a realidade do grupo. Sugeriu-se alterar as funções dos 
membros  na  Portaria.  3.  Substituições: As  dificuldades  de  substituição  foram retomadas  e 
sugeriu-se que o grupo faça a mediação nos setores em que os trabalhadores ainda não foram 
substituídos, com o intuito de acordar prazos para que a substituição ocorra. Ressaltou-se que a
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gestão, ainda assim, deve continuar tentando as substituições da Dalânea e do Ismael.  Como 
encaminhamento, foi marcada uma reunião para a próxima quarta-feira, dia 28, no NDI. Será 
agendado um horário para reunião no setor de trabalho do Ismael e também com no setor da 
Selma e da Rosana.  4. Perguntas e Respostas para o sítio do GT: As perguntas e respostas 
elaboradas  foram apresentadas.  Após  as  discussões  sobre  o  significado  do  nome  do  grupo, 
autonomia,  carga horária,  controle  social,  direitos  trabalhistas;  encaminhou-se a revisão final 
para  publicação  no  sítio.  Responsáveis  pela  revisão:  Brenda,  Carla,  Suzana  e  Nazaré.   5. 
Apresentação  das  experiências  das  outras  IES  referentes  a  dimensionamento  e 
implementação das 30 horas: foi apresentada a experiência da Universidade de Brasília (UnB). 
Sugeriu-se entrar em contato com a UNB para questionar algumas dúvidas que ficaram, como o 
que significa o termo “público” utilizado pela UnB, quem compôs a comissão,  se aconteceu 
movimentação de TAEs e se houve alterações de setores. Sugeriu-se que o Grupo de Trabalho 
estude  com mais  ênfase  a  UNB e  a  Universidade  Federal  do  Paraná  –  UFPR.  Solicitou-se 
padronizar todos os materiais levantados sobre as IES para divulgação e publicar as experiências 
das Universidades que estão sendo estudadas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 
e, a ata foi por mim escrita, Jamile Fantin, secretária. Florianópolis, vinte e um de novembro de 
dois mil e doze.
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