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ATA N.º 18 DA 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 25 de janeiro de 2013, às 8 horas, na sala Harry 

Laus, no prédio da Biblioteca Universitária. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 8 horas, reuniu-se o Grupo 1 

de Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos, em segunda chamada às 8h30min, na sala 2 

Harry Laus, localizada na Biblioteca Universitária, sendo coordenado por Antônio Gabriel S. 3 

Martins e secretariado por Rosana Maria Prazeres, com a presença dos seguintes membros: Laís 4 

Silveira Santos, Brenda M. Piazza, Daniel Dambrowski, Helena Olinda Dalri, Hélio Rodak 5 

Quadros Junior, Ilza Schimdt de B. Selhorst, Kauê Tortato, Luciano A. Agnes, Suzana da Rosa 6 

Tolfo, Jamile Fantin, Edith Krawulski, Luci Mari Aparecida Rodrigues, Kauê Tortato, Ricardo 7 

João Magro, Rosana Maria Prazeres, Antônio Gabriel S. Martins. Como convidados estiveram 8 

presentes Elizabeth e Bernadete do Departamento de Desenvolvimento de Pessoais e Leonardo 9 

da Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e da Comunicação. 10 

Justificaram a ausência os demais membros que estão em período de férias. Foi apresentada e 11 

aprovada a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Informes do andamento dos trabalhos e participação 12 

da SEGESP; 3. Coleta de dados disponíveis; 4. Coleta de dados não disponíveis; 5. Calendário e 13 

Projeto Piloto. 1. Informes: a) Brenda apresentou Leonardo que está trabalhando com o Paulo, 14 

ambos TAEs da SETIC. b) Foi realizada uma breve apresentação dos demais presentes e 15 

mencionada a inserção no GT dos representantes dos campi de Curitibanos e Araranguá, sendo 16 

que os representantes  de Joinville e de Araranguá acompanharam via skype em tempo real as 17 

discussões e encaminhamentos da reunião. 2. Informes do andamento dos trabalhos e 18 

participação da SEGESP: Foi informado sobre a emissão de nova portaria de constituição do 19 

GT emitida em 17/01/13 e que retificou a portaria anterior. Também se mencionou sobre o 20 

trabalho que está sendo realizado para a nova tipologia dos setores e sobre o levantamento da 21 

localização física dos TAEs em 11 Centros de Ensino, sendo que 10 deles já informaram os 22 

dados. Os setores identificados neste levantamento e que não constam no organograma oficial 23 

estão sendo digitados na tipologia dos setores. Em relação à reunião que foi realizada com a 24 

SETIC, está sendo pensada uma forma de estruturar, nos sistemas operacionais, a inclusão dos 25 

dados (setores) a partir da coleta, in loco. Elizabeth levantou a impossibilidade de mexer no 26 

sistema em função de situações gerenciais, como a insalubridade. A SEGESP encaminhou um 27 

documento aos setores da UFSC solicitando a atualização dos dados sobre a localização física. 28 

Ficou como encaminhamento deste ponto: a) Fazer a “limpeza de estrutura”, verificando o que 29 

há repetido nas nomenclaturas dos setores. b) Identificar as variáveis que já temos definidas, o 30 

que já está disponível em relatório e quais são os relatórios com maior dificuldade de 31 

atualização, para incluir os dados na coleta de dados. Em relação à tipologia, foram definidas três 32 

dimensões: administração, centros de ensino e hospital universitário. Suzana vai providenciar o 33 

envio do relatório de gestão ao GT, que está sendo finalizado. c) Foi marcada uma reunião para a 34 

próxima terça-feira (29/01/13) com a participação de membros do GT, da SEGESP e da SETIC 35 

para a limpeza do sistema no que se refere à estrutura organizacional. d) Foram identificados 110 36 

itens de afastamentos de TAEs. Verificou-se a necessidade de agrupá-los por grandes grupos. 3. 37 
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Coleta de dados disponíveis. a) Relatou-se que o grupo trabalhou na definição da metodologia e 38 

dos instrumentos de coleta de dados a serem levantados; b) Também se mencionou que já está 39 

sendo feito o levantamento no HU através da Direção e da chefia do DAP/HU. c) Foi proposta a 40 

criação da localização física informal para os campi para facilitar a tipologia. 4. Coleta de dados 41 

não disponíveis. Referente a este item, decidiu-se aguardar os dados da limpeza da estrutura 42 

para fazer o filtro e montar os instrumentos com os dados não disponíveis. 5. Calendário e 43 

Projeto Piloto. Ficou agendada nova reunião geral dia 08/02/13. As atividades que estavam 44 

agendadas até o dia 06/02 serão estendidas até o dia 13/02/13. O início do Projeto Piloto será 45 

alterado para o dia 14/02/13. Às 10:38h encerrou-se a reunião. A reunião foi encerrada e a ata foi 46 

por mim escrita, Rosana Maria Prazeres, secretária do dia. Florianópolis, 25 de janeiro de 2013.    47 


