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ATA N.º 12 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 07 de dezembro de 2012, às 14 horas, na sala do 

Serviço de Segurança do Trabalho. 

 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, reuniu-se o Grupo de Trabalho 1 

Reorganiza UFSC: isonomia para todos, às catorze horas, na sala de reuniões do GT instalado 2 

na sala de reuniões do Serviço de Segurança do Trabalho, sendo coordenado por Daniel 3 

Dambrowski e secretariado por Dalânea Cristina Flôr, com a presença dos seguintes membros: 4 

Antônio Gabriel S. Martins, Antônio Marcos Machado, Brenda M. Piazza, Carla Cerdote da 5 

Silva, Dalânea C. Flor, Daniel Dambrowski, Edite Krawulski, Helena Olinda Dalri, Hélio Rodak 6 

Quadros Junior, Ismael Quint, Luci Mari Aparecida Rodrigues, Luciano A. Agnes, Maria Nazaré 7 

Wagner, Rosana Maria Prazeres, Selma Graciele Gomes, Suzana da Rosa Tolfo, Thiago Soares 8 

Nunes e Veridiana Bertelli Ferreira de Oliveira. Justificaram a ausência: Antonia Cezar Bornia, 9 

Idney Silva Junior, Ivone Rosini, Ilza Schimdt de B. Selhorst, Jamile Fantin, João Carlos da 10 

Silva e Laís S. Santos. Foi apresentada e aprovada a seguinte Pauta: 1. Informes. 2. Portaria. 3. 11 

Metodologia. 4. Divisão grupos. Em razão de haver uma convidada da gestão para a reunião, 12 

Adriana, que atua na Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP) junto à direção da Divisão de 13 

Serviço Social (DISS) procedeu-se apresentação. 1. Informes: a) Carla lembrou as definições do 14 

regimento referentes à destituição de membros do grupo, alertando para a necessidade de 15 

presença frequente e de justificativa de ausência. b) Helena solicita notícias sobre o memorando 16 

referente à liberação das máquinas solicitadas ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 17 

(IBGE), localizadas no Centro Tecnológico e sobre o orçamento para o informativo. Suzana 18 

informou que está tudo agilizado e que o grupo pode dar encaminhamento à impressão do 19 

informativo, fazendo contato com Elci do Gabinete da Reitora. c) Suzana socializou que houve 20 

uma reunião com a equipe da SEGESP para discutir sobre o plano de trabalho para 2013. 2. 21 

Veridiana explicou que há uma proposta para o texto da portaria na qual troca-se alguns 22 

integrantes e se modifica a observação sobre carga horária. Fez uma leitura da proposta que foi 23 

aprovada pelo grupo. 3. Discutiu-se o conceito de dimensionamento baseado na lei 11.091 e no 24 

Decreto 5825/2006.  Apontou-se que Decreto justifica a necessidade de concurso público para 25 

dar conta da demanda institucional. Sugeriu-se leitura do Decreto por todos, para que se 26 

compreendesse claramente do que trata o dimensionamento. Lembrou-se da necessidade de 27 

identificar alguns aspectos como: quem somos, o que fazemos, a situação de saúde dos 28 

trabalhadores, quais doenças mais frequentes, qual o quadro atual de trabalhadores, a 29 

importância de aproximação às pessoas dos diferentes setores, número de usuários, demanda de 30 

trabalho. Considerou-se que é preciso refletir sobre o artigo sexto e respectivos incisos no 31 

Decreto 5825/2006, buscando a partir dos objetivos definir a metodologia.  Foi realizada a leitura 32 

e discussão do Decreto, ponto a ponto. Encaminhamentos para próxima reunião: a) é preciso 33 

definir uma metodologia para a próxima reunião; b) todos deverão ler o artigo sexto do Decreto 34 

5825/2006, a lei 11.091, retomar os objetivos do Grupo de Trabalho (GT) e a tabela enviada pelo 35 

pessoal da Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e 36 



Comunicação e trazer sugestões de variáveis para a metodologia, justificando-as. c) foi definido 37 

que o GT fará apresentação do trabalho no Sindicato dos Professores das Universidades Federais 38 

de Santa Catarina (APUFSC), no Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 39 

Superior - ANDES-SN e no Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Santa 40 

Catarina (DCE). Ficaram responsáveis por fazer contato com os sindicatos e DCE, Daniel e 41 

Dalânea e como responsáveis pela metodologia para a próxima reunião, Dalânea, Helena e 42 

Hélio. A reunião foi encerrada e a ata foi por mim escrita, Dalânea Cristina Flôr, secretária do 43 

dia. Florianópolis, 7 de dezembro de 2012.  44 


