
 

 A participação de todos os TAEs para atualizar 

informações cadastrais, opinar sobre as condições de 

trabalho e sobre a jornada de trabalho na instituição são os 

principais fundamentos para conhecermos a UFSC que temos 

e pensarmos no futuro que queremos e precisamos.  

 Assim, passado um mês da publicação do questionário 

online para TAEs, realizamos uma avaliação do quantitativo 

de seu preenchimento e constatamos, com satisfação, a 

grande participação nesta etapa da coleta de dados que 

está sendo desenvolvida pelo Grupo de Trabalho. Já 

ultrapassamos a taxa de 60% nos Centros de Ensino e 

Administração Central! Contudo, atendendo a alguns 

pedidos, prorrogamos até o dia 17 de abril o prazo para 

preenchimento do questionário online individual para os TAEs. 

 Esses dados só comprovam o interesse e compromisso de 

todos os técnicos-administrativos em educação e a vontade 

de participar na construção dos rumos da Universidade. 

 Mas ainda podemos mais! Então, se você conhece 

alguém ou se você mesmo ainda não respondeu, participe. 

Dê sua opinião e ajude a construir o diagnóstico da UFSC que 

temos e uma UFSC muito melhor para todos. 

 Lembre-se que o questionário é formado por duas partes e 

pode ser respondido aos poucos, salvando cada parte 

preenchida e retornando mais tarde para continuar. 

 Queremos ouvir você! 

 

 

Técnico-Administrativo em Educação (TAE): 

Ainda é tempo de dar a sua resposta! 

Nesta edição 

 

- Prorrogado o prazo de 

respostas do Questionário 

Individual dos TAEs até 17 de 

abril. 

 

- A experiência do GT no HU 

 

Acompanhe o andamento 

das atividades realizadas 

pelo GT na página 

www.reorganiza.ufsc.br. 

 

Fone:  (48) 3721-4986 

 (48) 3721-4556 

 

Sala Harry Laus 

Biblioteca Universitária 

 

 

Reorganiza UFSC: 
isonomia para todos 

 
Tiragem: 2.000 exemplares BOLETIM INFORMATIVO Nº 5/ 2013 

 

Nada neste mundo é tão poderoso como 

uma ideia cuja oportunidade chegou. 

Victor Hugo 

Acesso o questionário em http://reorganiza.sistemas.ufsc.br 

Abril / 2013 

http://www.reorganiza.ufsc.br/


 

 

PÁGINA 2 BOLETIM INFORMATIVO Nº 5 / 2013 

 

Hospital Universitário da UFSC: 

parte da nossa história, parte da nossa vida 

 Repleto de peculiaridades, experiência de longo tempo e com o 

objetivo essencial de cuidar da saúde das pessoas, o Hospital Universitário 

Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU), tem muito a nos ensinar 

sobre atendimento de qualidade aos usuários, essa foi a impressão que o 

início da sensibilização dos trabalhadores do HU demonstraram aos TAEs 

do Reorganiza UFSC. Prioridade de atendimento aos usuários, 

especialmente aos pacientes; jornada ininterrupta para atender bem, 

comprometimento e responsabilidade na troca de turnos, foram marcas 

identificadas nos diferentes setores do HU durante as primeiras visitas. 

 Nos setores visitados pudemos interagir com inúmeros TAEs, os quais 

formam um retrato multifacetado de uma categoria profissional com 

diferentes cargos e diversos níveis de escolaridade, que diuturnamente 

trabalham para construir uma instituição que historicamente se tornou 

referência no atendimento e cuidado da população de Santa Catarina. 

Ao longo desta interação foi possível perceber que os TAEs do HU anseiam 

por mudanças, querem ter voz e podem contribuir imensamente para a 

avaliação e construção de iniciativas que contemplem as necessidades 

da instituição e de toda categoria. 

 Para que isso ocorra precisamos superar barreiras, principalmente de 

distanciamento entre HU e demais setores da UFSC.  O HU é parte da 

universidade, contribui para a efetivação de sua missão, precisa estar 

articulado e ser ouvido, por isso a participação de todos os Técnicos 

Administrativos em Educação do HU (todos os profissionais do HU  

ingressantes da carreira PCCTAE – enfermeiros, técnicos em enfermagem, 

assistentes administrativos, médicos, nutricionistas, etc.) no trabalho do 

Reorganiza UFSC é fundamental, esta será uma maneira de dizer o que 

pensam e contribuir para a melhoria da universidade, apontando suas 

qualidades e onde é preciso superação e transformação. 

 Portanto convidados vocês TAEs do HU para participarem do 

questionário individual, disponível on-line, bem como da entrevista setorial, 

esta é uma forma de trilharmos juntos o caminho da superação e estreitar 

os laços que nos unem. Somos todos TAEs da UFSC!!! 

 

 

Realizar, com a participação da 

comunidade, o diagnóstico e o 

dimensionamento prospectivo, nos 

termos da Lei 11.091/2005. 

 

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. 

Objetivos do GT 


