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ATA Nº 30 DA REUNIÃO DO DIA 28 DE MAIO DE 2013 DO GRUPO DE TRABALHO DE 

REORGANIZA UFSC: ISONOMIA PARA TODOS 

 

Ata de Reunião do Grupo de Trabalho de 

Reorganiza UFSC: isonomia para todos, realizada no 

dia 28 de maio de 2013, às 9 horas, na sala“Harry 

Laus”, na Biblioteca Universitária (BU). 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às nove horas na sala “Harry 1 

Laus”, na Biblioteca Universitária da UFSC, reuniu-se o Grupo de Trabalho Diagnóstico e 2 

Dimensionamento Prospectivo dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação 3 

(TAEs) da UFSC, sendo coordenado por Daniel Dambrowski e secretariada por Helena Olinda 4 

Dalri, com a presença dos seguintes membros: Helena Olinda Dalri, Veridiana Bertelli Ferreira 5 

de Oliveira, Antônio Gabriel S. Martins, Brenda M. Piazza, Dalânea C. Flor, Hélio Rodak 6 

Quadros Junior, Ismael Quint, Laís S. Santos, Rosana M. Prazeres, Thiago S. Nunes, Luciano A. 7 

Agnes, Suzana da Rosa Tolfo, Carla Cerdote da Silva, Selma Graciele Gomes, Daniel 8 

Dambrowski, Maria Nazaré Wagner, Soeli Soares de Moraes e Antonio Marcos Machado. 9 

Justificaram a ausência: Antonio Cezar Bornia, Edite Krawulski, Kauê Tortato e Luci Mari A. 10 

Rodrigues. Inicialmente foi apresentada e aprovada a seguinte Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação 11 

das atas das reuniões anteriores. 3. Termo de Confidencialidade. 4. Discussão do relatório final 12 

do GT.  1. Informes. Neste item além da apresentação das justificativas de ausência foi solicitado 13 

um espaço de esclarecimento que o texto a seguir esclarece e que o mesmo constasse em ata: No 14 

dia 22-05-2013, durante  uma manifestação no hall da reitoria desta Universidade,  em dia 15 

nacional de luta,  houve manifestação de uma das representantes da Diretoria do Sintufsc junto 16 

ao GT Reorganiza, Soeli Soares de Moraes. Neste pronunciamento a mesma  informou que  não 17 

estão  participando mais ativamente das atividades do GT, pois os mesmos não tem liberação 18 

para esta atividade. Neste sentido, gostaria que fosse registrado em ata as reais condições dadas 19 

nas reuniões deste Grupo de Trabalho em relação as três representações  da Diretoria do 20 

SINTUFSC. Os representantes do Sintufsc no primeiro momento foram: Otávio Pereira, Leoni 21 

Terezinha Soares da Gama e  Fabiano Seelig Paulokun. Logo no início dos trabalho  houve o 22 

questionamento da gestão, aos mesmos, sobre seu interesse em ter liberação total de seu setor de 23 

trabalho, o que foi respondido pelos representantes que a liberação de 20 horas é suficiente para 24 

os dois primeiros e que para Fabiano não seria necessário, pois iria compatibilizar o expediente 25 

de seu novo setor de trabalho com o trabalho do GT Reorganiza. Com o pedido de afastamento 26 

de Otávio em função de problemas de saúde de sua esposa, houve, em dezembro de 2012, a 27 

indicação de João Carlos Silva, tendo o mesmo optado em não pedir liberação e consequente 28 

substituição.  Em fevereiro de 2013 João Carlos da Silva pediu afastamento, por não conseguir 29 

compatibilizar as atividades de seu setor com as do GT Reorganiza,  e foi indicada a também 30 

TAE Soeli Soares de Moraes. Após ser questionada pela representante da gestão Suzana Tolfo, 31 

Soeli informou que não tinha intenção de se afastar de seu local de trabalho. Aproveito para 32 

registrar que até este momento o representante do SINTUFSC, Fabiano Seelig Paulokun, não 33 

apresentou seu pedido de afastamento e justificativa, apesar de não ter comparecido às atividades 34 

e as reuniões deste grupo de trabalho desde o dia 30/10/2013. 2. Apreciação das atas das 35 

reuniões anteriores. Este item foi transferido para uma outra reunião com a justificativa de ter 36 

mais prazo para leitura. 3. Termo de Confidencialidade.  Foi realizada uma contextualização da 37 



 

reunião com a Reitora sobre o tema e após esclarecimentos e considerações o termo de 38 

confidencialidade ficou com a seguinte redação: Os integrantes, abaixo assinados, titulares, 39 

suplentes e assessores do Grupo de Trabalho “Reorganiza UFSC: isonomia para todos”, 40 

instituído pela Portaria nº 1580/2012/GR e complementares, e demais pessoas que vierem a fazer 41 

parte de alguma fase das ações do GT, se comprometem a preservar a confidencialidade dos 42 

dados e o anonimato dos sujeitos cujos dados serão coletados por meio de questionário online e 43 

entrevista setorial durante a sistematização, análise e divulgação. Concordam, igualmente, que 44 

estas informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução dos objetivos do Grupo 45 

de Trabalho. As informações somente poderão ser divulgadas preservando o anonimato dos 46 

sujeitos e por meio dos relatórios parciais e final. Estas informações poderão ser utilizadas pela 47 

gestão, a partir dos dados presentes no relatório final, e as identificações na base de dados 48 

deverão ser apagadas após o encerramento do trabalho previsto para 31 de maio de 2013, com 49 

exceção dos dados de atualização cadastral que ficarão disponíveis para a Secretaria de Gestão 50 

de Pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 8 de março de 2013. 51 

Antonio Cezar Bornia, Antônio Gabriel S. Martins, Brenda Morelli Piazza, Carla Cerdote da 52 

Silva, Dalânea Cristina Flor, Edite Krawulski, Helena Olinda Dalri,  Helio Rodak Quadros Jr, 53 

IsmaeI Quint, Laís Silveira Santos, Leoni Terezinha S. da Gama, Luciano Antonio Agnes, Maria 54 

Nazaré Wagner  Rosana Maria Prazeres,  Selma Graciele Gomes, Soeli Soares de Moraes, 55 

Suzana da Rosa Tolfo, Thiago Soares Nunes, Veridiana B.F. Oliveira, Antônio Marcos 56 

Machado, Daniel Dambrowski, Idney Silva Junior, Ilza Schmidt de B.Selhorst, Ivone Rosini, 57 

Jamile Fantin, Luci Mari Ap. Rodrigues, Paulo Fernando G. Pires, Ricardo Magro, Débora M. R. 58 

Pereira, Kauê Tortato, Helder R. Marchine, Marília Segabinazzi, Leonardo Meurer, Eloise H. L. 59 

Dellagnelo  Neiva Aparecida Gasparetto. Após a aprovação do texto foi dado o seguinte 60 

encaminhamento ainda sobre este item: às 15 horas do dia 28-05-2013, Suzana Tolfo, 61 

representando a gestão, Soeli Soares, representando a Diretoria do SINTUFSC e mais um 62 

representante dos TAEs (seria indicado posteriormente) iriam à SETIc solicitar e presenciar a 63 

exclusão das identificações na base de dados, seja na matriz ou no backup, garantindo desta 64 

forma  o anonimato das informações coletadas.  4. Discussão do relatório final do GT: houve, 65 

neste item, uma exposição em power point do sumário do relatório e após iniciou-se a leitura 66 

coletiva de toda a parte metodológica do trabalho. Os destaques e as sugestões foram registradas 67 

no corpo do documento e após o processo de discussão foi considerado aprovado a parte 68 

introdutória e metodológica do relatório. Encaminhamentos finais: a) pela necessidade de 69 

definirmos uma metodologia para a  discussão das próximas etapas do relatório final e para as 70 

discussões até  31-05-2013, Daniel Dambrowski ficou encarregado de apresentar UMA 71 

PROPOSTA até o final do dia 28-05-2013. Esta metodologia será discutida na próxima reunião 72 

que ficou marcada para às 16 horas do dia 29-05-2013 e que terá como pauta a continuidade da 73 

discussão do relatório final; b)  pela necessidade de comunicação junto aos técnicos-74 

administrativos em educação, o GT fará um comunicado aos TAEs da UFSC com o seguinte 75 

conteúdo: comunicamos aos técnicos-administrativos em educação (TAEs) da UFSC que até o 76 

dia 31-05-2013 o Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC estará trabalhando na finalização de seu 77 

relatório. No decorrer da semana de 03 a 07 de junho de 2013, o GT divulgará os resultados do 78 

trabalho e informará o dia, hora, local e a forma  em que  o conteúdo será apresentado 79 

publicamente. Helena ficou responsável pelo encaminhamento do texto; c) em relação à 80 

discussão final do relatório referente à conteúdo: ficou definido que será realizada discussão de 81 

conteúdo até o dia 31-05-2013, podendo alguns ajustes de forma serem realizados até  02-06-82 

2013; d) será decidido até 02-06-2013 o dia, hora, local e a forma  em que  o conteúdo do 83 

relatório final será divulgado/apresentado e/ou entregue, levando em conta agendas, espaços 84 

físicos e melhores horários. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 12h15min , 85 

sendo a ata escrita por Helena Olinda Dalri, secretária. Florianópolis, 28 de maio de 2013. 86 


