
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 

CEP: 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC 
TELEFONES: 3721-4986 – 3721-4556 

PÁGINA: http://reorganiza.ufsc.br 
E-MAIL: reorganiza@contato.ufsc.br 

 
 

1 
 

ATA N.º 14 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 14 de dezembro de 

2012, às 14 horas e 41 minutos, na sala 

Harry Laus, no prédio da Biblioteca 

Universitária. 

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às catorze horas e 1 
quarenta e um minutos, na sala Harry Laus, no prédio da Biblioteca Universitária, foi 2 
realizada a reunião do grupo de trabalho de Diagnóstico e Dimensionamento 3 

Prospectivo de pessoal técnico-administrativo em educação da UFSC, coordenada por 4 
Antônio Gabriel Santana Martins e secretariada por Luciano Antonio Agnes, com a 5 
presença dos trabalhadores Antonio Cezar Bornia, Antônio Gabriel Santana Martins, 6 

Antonio Marcos Machado, Brenda Morelli Piazza, Carla Cerdote da Silva, Dalânea 7 
Cristina Flôr, Daniel Dambrowski, Eloise Helena Livramento Dellagnelo, Helena 8 

Olinda Dalri, Ismael Quint, João Carlos da Silva, Laís Silveira Santos, Luci Mari 9 

Aparecida Rodrigues, Luciano Antonio Agnes, Maria Nazaré Wagner, Rosana Maria 10 

Prazeres, Selma Gabriele Gomes e Suzana da Rosa Tolfo. Justificaram a ausência Helio 11 
Rodak de Quadros Junior, Idney Silva Júnior, Jamile Fantin, Thiago Soares Nunes e 12 

Veridiana Bertelli Ferreira de Oliveira. Item 1 – Abertura da reunião. A reunião 13 
começou com a apreciação da pauta, cujos pontos aprovados foram: rodada de 14 

apresentação, informes, retrospectiva da metodologia, metodologia, entrega de 15 
informativos na segunda-feira (dia de vestibular). Item 2 – Rodada de apresentações. 16 
Foi realizada uma rodada de apresentação com os membros presentes em virtude da 17 
presença da professora Louise pela primeira vez no grupo. Item 3 - Informes. Falou-se 18 
sobre a articulação institucional realizada no Diretório Central dos Estudantes (DCE) e 19 

no Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina (APUFSC - 20 
Sindical). Houve o informe da visita ao Departamento de Administração Escolar (DAE) 21 
para entrega do informativo e conversa com os Trabalhadores do local sobre o 22 

Reorganiza UFSC. Na ocasião os trabalhadores do local manifestaram a imensa 23 
necessidade de falar e serem ouvidos a respeito de suas condições de trabalho. Foi 24 
complementado o informe frisando a importância de ocorrer uma transição entre os 25 
trabalhadores que estão saindo e os que estão chegando à Universidade. Item 4 – 26 

Retrospectiva da metodologia. Foram retomadas algumas discussões realizadas na 27 
reunião anterior (quinta-feira 13/12) para contextualizar os presentes sobre o estado das 28 
discussões que estavam ocorrendo. Item 5 - Metodologia. Falou-se que há bastantes 29 
variáveis e que é necessário pensar o como fazer, os procedimentos e os instrumentos, 30 
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elencando prioridades nesse momento. Outra percepção aponta que o “como” é 31 
subordinado ao esmiuçamento das variáveis. Propôs-se a formação de grupos para se 32 
fazer uma síntese possível e retomar as experiências das instituições estudadas para ver 33 
existe algo que se possa aproveitar. Rosana propôs que fossem distribuídas as variáveis 34 
em subgrupos, eleito um local e fazer um pré-teste, pois percebe muitas dificuldades nos 35 

setores. Outra proposta feita foi fazer uma planilha para visualizar as variáveis. Bornia 36 
destacou que o importante é entender o trabalho e o tempo necessário para realizá-lo. 37 

Foi proposto retomar o objetivo geral e os específicos, definir as variáveis e avaliar se 38 
elas servem para o que o GT precisa. Helena propôs que segunda-feira (17/12) se 39 
trabalhe em duas frentes de trabalho: uma frente ficaria responsável por trabalhar o dia 40 
todo na análise das categorias elencadas no quadro de variáveis e a outra frente ficaria 41 

responsável por distribuir o informativo. Como a BU ficará fechada na segunda-feira 42 
em virtude do vestibular, ficou definido que as atividades serão realizadas no bloco B 43 

do prédio das Letras, 3º andar, sala 311. Outra proposta feita pela Helena foi que se faça 44 
reuniões intensivas o dia inteiro na quinta e sexta da próxima semana para fechar a 45 
metodologia. Foi proposto que convidar algum representante da SEGESP E SETIC para 46 

as reuniões de 5ª e 6ª.  Item 6 – Distribuição de informativos. Esse ponto foi discutido 47 
junto ao anterior. Não havendo mais considerações a serem feitas, o grupo deu por 48 

encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta e um minutos, da qual, eu, Luciano 49 

Antonio Agnes, lavrei a presente ata. Florianópolis, 14 de dezembro de 2012. 50 


