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ATA N.º 26 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 20 de março de 2013, às 8h30min, na sala Harry 

Laus, no prédio da Biblioteca Universitária. 

 

Ao vigésimo dia do mês de março de dois mil e treze, às oito horas e 30 minutos, reuniu-se o 1 

Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC: Isonomia para todos, na sala de reuniões do GT na sala 2 

Harry Laus na Biblioteca Universitária, sendo coordenada por Daniel Dambrowski e secretariada 3 

por Dalânea Cristina Flôr, com a presença dos seguintes membros: Antônio Gabriel S. Martins, 4 

Brenda Morelli Piazza, Carla C. da Silva, Helena O. Dalri, Helio Rodak Q. Jr, Ismael Quint, 5 

Luciano Antônio Agnes, Maria Nazaré Wagner, Rosana M. Prazeres, Thiago S. Nunes, Selma 6 

Graciele Gomes, Suzana da Rosa Tolfo, Veridiana B. F. Oliveira. Justificaram a ausência: 7 

Antônio Cezar Bornia, Antonio Marcos Machado, Edite Krawulski, Idney Silva Junior, Jamili 8 

Fantin e Laís S. Santos, Luci Mari Ap. Rodrigues. A pauta aprovada foi: 1) Informes; 2) 9 

Estratégia para realização das entrevistas setoriais; 3) Aprovação das atas das últimas reuniões, 10 

4) Definição de data para próximas reuniões gerais; 5) Encaminhamentos.  1) Informes: Helena 11 

informa que houve uma paralização nacional de técnicos-administrativos em educação (TAEs) 12 

no dia 19 de março, informa também que o GT passou em todos os setores da UFSC fazendo a 13 

sensibilização para a participação dos TAEs no questionário individual, somente o HU ainda 14 

precisa ser visitado. Rosana enfatiza que há muita desinformação entre os TAEs sobre os 15 

motivos e sobre a realização da paralização nacional. Suzana comunica que a reunião do GT com 16 

os diretores da UFSC foi adiada para próxima segunda-feira, dia 25 de março. Helena informa 17 

que dia 21 de março haverá reunião de Conselho de Unidade do Centro de Filosofia e Ciências 18 

Humana, na qual o GT poderá dar informes dos trabalhos; ela lembra a necessidade do GT 19 

buscar notícias sobre os dados solicitados aos diferentes setores da UFSC por meio de 20 

memorando e verificar se há alguma dúvida referente a providência dos dados. Selma comenta 21 

que ainda há TAE se colocando a disposição do GT para atuar como multiplicador. Referente às 22 

providencias que estavam pendentes, sob sua responsabilidade, Suzana, ela informa que a 23 

criação de um usuário para o GT Reorganiza utilizar o Sistema de Processos Administrativos 24 

(SPA) ainda não foi providenciado e a garantia da permanência da chamada para o questionário, 25 

no site da UFSC, também ainda não foi resolvido. 2. Estratégia para realização das 26 

entrevistas setoriais. Foi apresentada, discutida e aprovada a Estratégia para realização das 27 

entrevistas setoriais. Questiona-se sobre a possibilidade dos TAEs do GT atuarem como 28 

mediadores dos setores nos quais são lotados.  Sugere-se que o treinamento já funcione como  29 

um projeto piloto no próprio GT. Fala-se da necessidade apontada por algumas chefias sobre 30 

também serem ouvidas. Enfatiza-se a importância do contrato de confidencialidade para 31 

tranquilizar TAEs para participarem do momento de reunião setorial. Algumas alternativas são 32 

levantadas para a manutenção do debate entre TAEs após a finalização do trabalho do GT, como 33 

a sugestão de que os setores mantenham reuniões regulares para discutir atuação, função, papel 34 

dos TAEs, entre outros, e que haja uma semana, prevista no calendário da universidade, de 35 

discussão entre TAEs, na qual tratarão de temáticas pertinentes a categoria. 3. Aprovação das 36 



 

atas. Encaminhou-se que será enviado um e-mail para todos os componentes do GT buscando 37 

identificar os secretários das ultimas reuniões e solicitando o envio das atas. 4. Definição de 38 

datas para próximas reuniões. Levantou-se terças e sextas como possibilidades.  Os campis e 39 

demais componentes do GT serão consultados para então ser definido o melhor dia. Ato 40 

contínuo, às 11 horas o coordenador, Daniel Dambrowski, deu por encerrada a reunião, da qual, 41 

para constar, eu, Dalânea Cristina Flôr, na condição de secretária da presente reunião, lavrei a 42 

presente ata. Florianópolis, vinte de março de dois mil e treze. 43 

 


