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BOLETIM INFORMATIVO 01/2012 

Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos 

 

REORGA N IZA  UF SC :  ISO NOM IA  PARA  
T OD OS!  

ORIGEM DO GRUPO 

A última greve nacional dos Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs), ocorrida entre 11 

de junho e 27 de agosto de 2012, deu-se por consequência de uma série de reivindicações da categoria 

em âmbito nacional. Na UFSC, além da pauta nacional, a greve teve como referência a luta por 

conquistas de uma pauta específica, tendo como principal reivindicação a flexibilização da jornada de 

trabalho.  A partir da luta histórica pelo princípio da isonomia de jornada e de intensidade de trabalho 

entre todos os TAEs, um grupo de trabalhadores elaborou um documento, aprovado em assembleia, que 

foi entregue à Reitoria com a proposta de implantar a jornada semanal de trabalho de 30 horas para 

toda a categoria.   

Em assembleia, constituiu-se, então, uma comissão de negociação que objetivou acordar com a 

Administração Central a criação de um Grupo de Trabalho (GT) entre representantes dos TAEs e da 

Reitoria, para analisar a implementação da jornada de 30h para todos os TAEs da UFSC, conforme 

legislação vigente e com ampliação do horário de atendimento a todos os usuários.  

Por seu lado, a Administração Central vinha definindo, junto à Secretaria de Gestão de Pessoas 

(SEGESP), diretrizes para a realização do dimensionamento de pessoal, por meio da análise de 

indicadores quantitativos e qualitativos relacionados aos seus TAEs, conforme a lei 11.091/2005. 

Entendeu-se que havia objetivos em comum, focados no interesse de se pensar conjuntamente a 

reorganização social do trabalho na UFSC. Neste sentido, ao final do mês de agosto, foi acordada a 

criação do “Grupo de Trabalho de Diagnóstico e Dimensionamento Prospectivo dos TAEs da UFSC”, 

composto por representantes dos trabalhadores (tanto os aprovados em assembleia quanto os 

indicados pela direção do Sindicato dos Trabalhadores da UFSC - SINTUFSC) e da Administração. 

A oficialização deste GT, mediante a publicação de portaria, ocorreu em 10 de outubro, por 

conta dos termos acordados que previam a dedicação integral dos envolvidos nos trabalhos. As 

semanas seguintes foram dedicadas à definição de nome, aos objetivos e à política de comunicação do 

Grupo, bem como à obtenção de condições de trabalho adequadas, como espaço físico, equipamentos e 

substituição de pessoal, processo que ainda se encontra em andamento. 
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NOME, OBJETIVOS E PRAZOS 

O GT, agora nomeado Reorganiza UFSC: isonomia para todos, tem por objetivo geral: 

 

Reorganizar administrativa e socialmente o trabalho na Universidade Federal de Santa 
Catarina, visando ao atendimento isonômico das necessidades de seus usuários, de forma 
transparente, democrática, participativa e coletiva. A reorganização se pautará na 
isonomia de carga horária, de intensidade de trabalho e de política de distribuição de 
todos os Técnicos-Administrativos em Educação, em consonância com a missão 
institucional. 

 

Para alcançar este objetivo geral, o GT tem por objetivos específicos: 

 

 Realizar, com a participação da comunidade, o diagnóstico e o dimensionamento 
prospectivo dos TAEs, nos termos da Lei 11.091/2005; 
 

 Criar condições para a implementação das 30h para todos os TAEs para atendimento 
de, no mínimo, 12h ininterruptas para os usuários, com controle social de 
assiduidade. 

 

Os trabalhos têm previsão de conclusão para 31 de maio de 2013. 

 

COMUNICAÇÃO 

Uma das atividades que o GT vem desenvolvendo é sua política de comunicação com a 

comunidade universitária. Para tal, foram definidos os seguintes princípios e diretrizes: democracia, 

isonomia, interesse público, transparência, diálogo, ética e acessibilidade. 

Foi preparado um sítio na internet (http://reorganiza.ufsc.br) e também serão publicados 

outros boletins informativos como este visando divulgar amplamente o processo e os resultados dos 

trabalhos. 

Atualmente, o GT, que em breve irá se organizar em frentes de trabalho, encontra-se instalado 

na sala Harry Laus, 2º piso - Biblioteca Universitária - Campus Trindade – fone 3721-4986. 

Para sugestões, dúvidas e críticas: reorganiza@contato.ufsc.br. 


