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ATA N.º 22 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 20 de fevereiro de 2013, às 9 horas, na sala 

Harry Laus, no prédio da Biblioteca Universitária. 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, no período da manhã, reuniu-se o 1 

Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos, em segunda chamada às 9h40min, 2 

na sala Harry Laus, localizada na Biblioteca Universitária, sendo coordenada por Carla Cerdote 3 

da Silva e secretariada por Antonio Marcos Machado, com a presença dos seguintes membros: 4 

Antônio Marcos Machado, Carla Cerdote da Silva, Dalânea C. Flor, Eloise Helena Livramento 5 

Dellagnelo, Helena Olinda Dalri, Hélio Rodak Quadros Junior, Ilza Schimdt de B. Selhorst, 6 

Ismael Quint, Laís S. Santos, Luci Mari Aparecida Rodrigues, Luciano A. Agnes, Maria Nazaré 7 

Wagner, Rosana Maria Prazeres, Suzana da Rosa Tolfo, Thiago Soares Nunes e Veridiana 8 

Bertelli Ferreira de Oliveira. Justificaram a ausência: Edite Krawulski, Daniel Dambrowski, 9 

Ricardo João Magro. Foi apresentada e aprovada a seguinte pauta: 1. Informes. 2. Projeto piloto: 10 

a) Instrumentos. b) Digitação de dados. c) Pessoas selecionadas. 3. Informativo. 4. Definição dos 11 

setores e chefias. 5. Entrevista setorial. 1. Informes: a) Suzana elogiou o trabalho do grupo 12 

realizado durante seu período de férias. Informou que conversou com a Reitora recentemente 13 

sobre a possibilidade de um espaço físico adequado para as atividades do Grupo de Trabalho 14 

Reorganiza UFSC: isonomia para todos, tendo em vista as mudanças de espaço físico que 15 

ocorrerão. b) Hélio informou que esteve presente na Assembleia Geral do Sindicato dos 16 

Trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina Nº 001/SINTUFSC/2013, realizada no 17 

dia 15 de fevereiro de 2013, onde repassou aos trabalhadores informes sobre as atividades do 18 

Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos, desenvolvidas até aquele momento, 19 

assim como as próximas atividades a serem executadas. Informou também que estará indo em 20 

uma caravana à Brasília para um ato nacional pelo cumprimento do acordo de greve referente 21 

aos anexos III e IV da Lei N°11.091, de 12 de janeiro de 2005 que não concedeu isonomia aos 22 

servidores ativos e aposentados. 2. Projeto Piloto. a) Instrumentos. Lais fez uma retrospectiva 23 

do processo de elaboração dos instrumentos de pesquisa que serão destinados aos TAE's, às 24 

chefias imediatas e às entrevistas setoriais. b) Digitação de dados. Lais informou ao grupo que 25 

será necessário a digitação dos dados coletados pela Helena na visita aos setores. Estes dados 26 

serão utilizados para corrigir e adequar as nomenclaturas a serem utilizadas nos questionários 27 

preenchidos pelos TAE's. Foram selecionadas para execução desta tarefa foram designados dois 28 

membros do GT. c) Pessoas selecionadas. Carla relatou ao grupo que para a realização do plano 29 

piloto foram selecionadas 30 pessoas de forma aleatório sendo também selecionados suplentes 30 

caso houvesse a impossibilidade de algum entrevistado. Foram organizados três grupos 31 

compostos por duas pessoas compreendidos por Rosana e Dalânea, Ismael e Helena, Luciano e 32 

Hélio, para a aplicação do plano piloto. Em seguida cada um dos integrantes do grupo que 33 

aplicou o plano piloto e que estavam presentes, teceram algumas considerações sobre a 34 

experiência da aplicação do plano piloto junto aos setores visitados. Neste ponto Suzana 35 

comentou sobre uma visita que três integrantes do Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC: 36 

isonomia para todos fizeram a Bernadete para esclarecer os trabalhos desenvolvidos pelo grupo. 37 

Suzana propôs que o instrumento de coleta de dados a ser aplicado aos TAE's fosse enviado a 38 
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Bernadete para a verificação e/ou inclusão de informações adicionais na parte de dados 39 

cadastrais. Houve consenso na aprovação desta deliberação. Também neste ponto Veridiana 40 

repassou informações sobre o instrumento de pesquisa destinado aos TAE's que está sendo 41 

desenvolvido pelo SETIC, além de alterações ocorridas no cronograma de trabalho. 3. 42 

Informativo. Tiago fez uma breve apresentação do novo informativo. Em seguida Nazaré teceu 43 

alguns comentários sobre a elaboração do informativo. Nazaré também fez considerações quanto 44 

aos orçamentos dos informativos que não podem ser orçados em sua totalidade devendo ter um 45 

novo orçamento a cada nova tiragem. Luciano sugeriu que o informativo enfatizasse os 46 

instrumentos de coleta de dados que foram elaborados pelo Grupo de Trabalho Reorganiza 47 

UFSC: isonomia para todos. Nazaré fez algumas ponderações sobre as sugestões apresentadas 48 

pelo Luciano. Em seguida vários membros fizeram contribuições para a elaboração do 49 

informativo. Definiu-se que o informativo fosse enviado por e-mail para os membros do Grupo 50 

de Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos, a fim de coletar mais sugestões. 4. 51 

Definição dos setores e chefias. Veridiana explanou ao grupo a necessidade de definição dos 52 

setores face à complexa estrutura administrativa da Universidade. Explicou que os instrumentos 53 

destinados às chefias imediatas serão encaminhados de acordo com o organograma elaborado 54 

pelo Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos. Nazaré questionou a aplicação 55 

deste instrumento aos Pró-reitores haja vista que há possibilidade que este instrumento seja 56 

respondido por um secretário. Em seguida vários membros fizeram considerações sobre quem 57 

são as chefias imediatas que devem responder este questionário. Foi acordado que o assunto 58 

retornará em uma reunião futura. 5. Entrevista setorial. Lais fez a apresentação do instrumento 59 

destinado à entrevista setorial assim como alguns esclarecimentos. Em seguida Lais apresentou o 60 

roteiro da entrevista setorial. Em seguida vários membros fizeram contribuições para a 61 

elaboração do referido instrumento. Helena propôs que o projeto piloto destinado à entrevista 62 

setorial não seja reaplicado ao mesmo setor de modo a não torná-lo cansativo. A reunião foi 63 

encerrada e a ata foi por mim escrita, Antonio Marcos Machado, secretário do dia. Florianópolis, 64 

20 de fevereiro de 2013.   65 


