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ATA Nº 31 DA REUNIÃO DO DIA 29 DE MAIO DE 2013 DO GRUPO DE TRABALHO 

REORGANIZA UFSC: isonomia para todos 

 

Ata de Reunião do Grupo de Trabalho 

REORGANIZA UFSC: isonomia para todos 

   realizada no dia 29 de maio de 2013, às 16 horas, 

   na  sala “Harry Laus”, na Biblioteca Universitária 

 

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

“Harry Laus”, na Biblioteca Universitária da UFSC, reuniu-se o Grupo de Trabalho Reorganiza 2 

UFSC: isonomia para todos, sendo coordenado por Daniel Dambrowski e secretariada por 3 

Helena Olinda Dalri, com a presença dos seguintes membros: Helena Olinda Dalri, Veridiana 4 

Bertelli Ferreira de Oliveira, Antônio Gabriel S. Martins, Brenda M. Piazza, Dalânea C. Flor, 5 

Hélio Rodak Quadros Junior, Ismael Quint, Laís S. Santos, Rosana M. Prazeres, Luciano A. 6 

Agnes, Suzana da Rosa Tolfo, Carla Cerdote da Silva, Selma Graciele Gomes, Daniel 7 

Dramboski, Maria Nazaré Wagner, Soeli Soares de Moraes, Antonio Cezar Bornia e Leoni 8 

Terezinha S. Gama. Justificaram a ausência:  Idney Silva Júnior. Inicialmente foi apresentada e 9 

aprovada a seguinte Pauta: 1. Informes. 2. Apreciação das atas das reuniões anteriores. 3. 10 

Controles de Frequência nas atividades e reuniões do GT. 4. Continuação da discussão do 11 

relatório final do GT.  1. Informes: a) que o comunicado aos TAEs sobre os trabalhos do GT, 12 

conforme decisão da última reunião, já estava divulgado via divulga UFSC, agenda da UFSC e 13 

página do Reorganiza; b) cumprindo a decisão da reunião do GT, Suzana Tolfo, Soeli Moraes e 14 

Helena Dalri realizaram, na tarde de 28-05-2013, um encontro com os técnicos da Setic que 15 

estão dando suporte ao Reorganiza e o anonimato nos questionários individuais dos TAEs está 16 

assegurado de acordo com o Termo de Compromisso; c)   que todas as pendências da localização 17 

física dos TAEs já foi realizada; d) que já foi solicitado à Direção da Biblioteca 18 

Universitária(BU) autorização para utilizar a sala do GT, assim como o auditório da BU durante 19 

os dias 30, 31 de maio e 01 e 02 de junho de 2013, com as atividades do relatório final do 20 

Reorganiza. Para um melhor controle estará na porta de entrada da BU, com o vigilante, uma 21 

relação com todos os membros do Grupo de Trabalho; e) Suzana Tolfo deu informes sobre a 22 

agenda da Reitora que se propõe a receber o relatório do Grupo em 03-06-2013 indicando o dia 23 

13-06-2013 como dia para resposta pública; relatou ainda os compromissos que a Reitora teria 24 

nos demais dias e que a reunião do Conselho Universitário seria dia 06-06-2013. Ainda nesta 25 

primeira parte da reunião as representantes da Diretoria do SINTUFSC, Soeli Moraes e Leoni 26 

Gama justificaram suas ausências nas atividades do GT de 30-05 a 02-06-2013 em função de 27 

compromissos já assumidos anteriormente. Soeli acrescentou ainda que a não participação das 28 

duas nesta etapa de finalização do relatório não fará diferença, pois não participaram 29 

efetivamente das atividades no decorrer do processo. Soeli deixou como proposta a apresentação 30 

do relatório final em assembleia geral do Sintufsc, para que possa ser debatido quando da 31 

discussão do dia e forma de divulgação do trabalho realizado. 2. Apreciação das atas das 32 

reuniões anteriores -  este item ficou remetido para a reunião de 30-05-2013 para mais tempo 33 

de leitura, entendendo que não poderá haver novo adiamento de apreciação das atas. 3. 34 

Controles de Frequência nas atividades e reuniões do GT -  foi informado que todas as 35 

frequências diárias e das reuniões anteriores estavam sendo recolhidas no final desta reunião e 36 



 

que as mesmas seriam escaneadas e arquivadas. 4. Continuação da discussão do relatório final 37 

do GT. Dando continuidade a discussão do relatório final foi realizada a leitura de mais uma 38 

parte do relatório, com o auxílio do power point, com espaço para destaques e inserções de 39 

perguntas e complementos ao texto. A leitura e análise se ateve a parte 3.1.2.1 – Metas do 40 

instrumento e alcance quantitativo indo até o final da parte 3, onde apresentava a metodologia do 41 

dimensionamento prospectivo. Com uma outra ótica, os membros do GT Antonio Bornia e 42 

Suzana Tolfo apresentaram preocupações relacionadas à quebra da lógica da análise dos dados e 43 

necessidade de ter uma noção mais geral sobre o relatório para melhor compreensão, 44 

respectivamente. Bornia ponderou que há um deslocamento da análise técnica da política e que 45 

precisaria fazer uma adaptação e deslocamento desta etapa, apresentando, como por exemplo,  as 46 

hipóteses nos apêndices. Entende que é melhor apresentar os procedimentos utilizados para a 47 

construção do caminho e depois os métodos com hipóteses. Suzana comenta se não seria mais 48 

adequado em vez de afirmar, questionar as hipóteses. Os membros do GT Hélio, Gabriel e 49 

Veridiana deram alguns esclarecimentos sobre os aspectos metodológicos. Ficou também 50 

registrado como esclarecimento que a única matriz de alocação de cargos existente é a da 51 

ANDIFES e que não contempla as necessidades de nossa realidade. Após processo de discussão 52 

ficou aprovado como encaminhamento a impressão e entrega da parte do relatório apresentada 53 

desde a reunião de 28-05-13 para continuação da discussão na reunião marcada para o dia 30-05-54 

2013, às 9h30min. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada as 18h50min, sendo a ata 55 

escrita por Helena Olinda Dalri, na secretaria desta reunião. Florianópolis, 29 de maio de 2013. 56 


