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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNI DADE DE 
2014 

 
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às nove horas, no Auditório 1 
do CFH, no Bloco D do Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH, situado no 2 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, da Universidade Federal de 3 
Santa Catarina – UFSC, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de 4 
Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, com a presença dos seguintes 5 
conselheiros: Prof. Paulo Pinheiro Machado – Diretor do CFH; Profa. Sônia Weidner 6 
Maluf - Vice-Diretora do CFH; Prof. Oscar Calavia Saez – Chefe do Departamento de 7 
Antropologia; Prof. Léo Afonso Staudt – Subchefe do Departamento de Filosofia; Prof. 8 
João Carlos Rocha Gré – Chefe do Departamento de Geociências; Prof. Mauro Luís 9 
Vieira – Subchefe do Departamento de Psicologia; Prof. Carlos Eduardo Sell – Chefe 10 
do Departamento de Sociologia e Ciência Política; Profa. Edviges Marta Ioris – 11 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social; Prof. Rafael 12 
Victorino Devos – Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 13 
Social; Prof. Prof. Selvino José Assmann – Coordenador do Programa de Pós-14 
Graduação Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas; Profa. Eunice Sueli 15 
Nodari – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História; Profa. Carmem 16 
Leontina Ojeda Ocampo Moré - Coordenadora do Programa de Pós-graduação em 17 
Psicologia; Prof. Yan de Souza Carreirão – Coordenador do Programa de Pós-18 
graduação em Sociologia Política; Prof. Felipe Mendonça Pimenta – Coordenador do 19 
Programa de Pós-Graduação em Oceanografia; Prof. Jaimir Conte – Coordenador do 20 
Curso de Graduação em Filosofia; Prof. Carlos José Espíndola – Coordenador do Curso 21 
de Graduação em Geografia; Prof. Carlos José Naujorks – Subcoordenador do Curso de 22 
Graduação em Psicologia; Prof. Juan Antônio Altamirano Flores – Coordenador do 23 
Curso de Graduação em Geologia; Prof. Roberto Sacks de Campos – Subcoordenador 24 
do Curso de Graduação em Geologia; Prof. Gabriel Coutinho Barbosa – Coordenador 25 
do Curso de Graduação em Antropologia; Profa. Kátia Maheirie – Representante do 26 
CFH no Conselho Universitário. Justificaram ausência os professores Jeremy Paul Jean 27 
Loup Deturche e Maria Aparecida Crepaldi. Havendo número legal e sob a Presidência 28 
do Diretor do CFH, professor Paulo Pinheiro Machado, deu-se início à reunião com 29 
apreciação da pauta do dia. O Diretor propôs a inclusão da apreciação da banca 30 
examinadora do concurso público para docentes na área de Geologia, no item assuntos 31 
gerais da pauta e informou a retirada de dois processos de progressão funcional, o 32 
Processo n. 23080.057598/2014-75, requerente a professora Denise Cord e o Processo 33 
n. 23080.058080/2014-59, requerente a professora Suzana da Rosa Tolfo, pois ambos 34 
retornaram em diligência da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) para 35 
algumas correções. Em apreciação, a pauta com as alterações informadas, foi aprovada 36 
por unanimidade. O Diretor prosseguiu com o item 2. Processos: 2.1Processo n. 37 
23080.046463/2014-84. Requerente: Prof. Marcos Aurélio da Silva. Solicitação de 38 
afastamento para pós-doutorado, junto à Università degli Studi di Urbino, na Itália, no 39 
período de 02/02/2015 a 31/01/2016. Conselheiro relator: Prof. Yan de Souza Carreirão. 40 
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O conselheiro leu seu parecer favorável que, em apreciação, foi aprovado por 41 
unanimidade. 2.2 Processo n. 23080.066683/2014-24. Requerente: Profa. Márcia 42 
Grisotti. Solicitação de afastamento para pós-doutorado, junto à Ècole de Hautes Ètudes 43 
em Science Social, em Paris, França, no período de 01/03/2015 a 29/02/2016. 44 
Conselheiro relator: Prof. Gabriel Coutinho Barbosa. O conselheiro leu seu parecer 45 
favorável que, em apreciação, foi aprovado por unanimidade. 2.5 Processo n. 46 
23080.055285/2014-82. Requerente: Prof. Alberto Oscar Cupani. Solicitação de adesão 47 
ao Serviço Voluntário junto ao Departamento de Filosofia, no período de 01/01/2015 a 48 
31/12/2016. Conselheiro relator: Prof. Paulo Pinheiro Machado. O conselheiro leu seu 49 
parecer favorável à solicitação e, em apreciação, foi aprovado por unanimidade.  2.4 50 
Processo n. 23080.055553/2014-66. Requerente: Profa. Cláudia Pellegrini Drucker. 51 
Assunto: Progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado I para 52 
Professor Associado II. Em apreciação, o parecer favorável da comissão examinadora 53 
foi homologado por unanimidade. 2.5 Processo n. 23080.053369/2014-81. Requerente: 54 
Profa. Angela da Veiga Beltrame. Assunto: Progressão funcional horizontal da Classe 55 
de Professor Associado III para Professor Associado IV. Em apreciação, o parecer 56 
favorável da comissão examinadora foi homologado por unanimidade. 2.6 Processo n. 57 
23080.057.637/2012-72. Prof. Kleber Prado Filho. Assunto: Progressão funcional 58 
horizontal da Classe de Professor Associado III para Professor Associado IV. Em 59 
apreciação, o parecer favorável da comissão examinadora foi homologado por 60 
unanimidade. 2.7 Processo n. 23080.043868/2014-61. Prof. Adriano Luiz Duarte. 61 
Assunto: Progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado II para 62 
Professor Associado III. Em apreciação, o parecer favorável da comissão examinadora 63 
foi homologado por unanimidade. 2.8 Processo n. 23080.038837/2014-98. Prof. 64 
Adriano Henrique Nuernberg. Assunto: Progressão funcional vertical da Classe de 65 
Professor Adjunto IV para Professor Associado I. Em apreciação, o parecer favorável da 66 
comissão examinadora foi homologado por unanimidade. 2.9 Processo n. 67 
23080.040818/2014-21. Prof. Clécio Azevedo da Silva. Assunto: Progressão funcional 68 
horizontal da Classe de Professor Associado II para Professor Associado III. Em 69 
apreciação, o parecer favorável da comissão examinadora foi homologado por 70 
unanimidade. Os itens 2.10 e 2.11 foram retirados da pauta, conforme informado no 71 
início da reunião. 2.12 Processo n. 23080.061811/2014-43. Profa. Magda do Canto 72 
Zurba. Assunto: Progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado I 73 
para Professor Associado II. Em apreciação, o parecer favorável da comissão 74 
examinadora foi homologado por unanimidade. Em seguida, o Diretor passou à 75 
apreciação das portarias. 3. Portarias: 3.1 Portaria n. 141/CFH/2014: Designa os 76 
Professores João Carlos Rocha Gre (Departamento de Geociências), Selvino José 77 
Assmann (Departamento de Filosofia), e Ary Cesar Minella (Departamento de 78 
Sociologia e Ciência Política) para, sob a presidência do primeiro, constituir Comissão 79 
Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de progressão funcional 80 
horizontal da Classe de Professor Associado III para Professor Associado IV, do 81 
Professor Rogério Luiz de Souza, do Departamento de História. 3.2 Portaria n. 82 
142/CFH/2014: Designa os Professores João Carlos Rocha Gre (Departamento de 83 
Geociências), Selvino José Assmann (Departamento de Filosofia), e Ary Cesar Minella 84 
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(Departamento de Sociologia e Ciência Política) para, sob a presidência do primeiro, 85 
constituir Comissão Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de 86 
progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado I para Professor 87 
Associado II, do Professor Roberto Moraes Cruz, do Departamento de Psicologia. 3.3 88 
Portaria n. 143/CFH/2014: Designa os Professores João Carlos Rocha Gre 89 
(Departamento de Geociências), Selvino José Assmann (Departamento de Filosofia), e 90 
Ary Cesar Minella (Departamento de Sociologia e Ciência Política) para, sob a 91 
presidência do primeiro, constituir Comissão Examinadora com a finalidade de proceder 92 
à avaliação de progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado II para 93 
Professor Associado III, do Professor Roberto Moraes Cruz, do Departamento de 94 
Psicologia. 3.4 Portaria n. 144/CFH/2014: Designa os Professores Ary Cesar Minella 95 
(Departamento de Sociologia e Ciência Política), João Carlos Rocha Gre (Departamento 96 
de Geociências) e Selvino José Assmann (Departamento de Filosofia) para, sob a 97 
presidência do primeiro, constituir Comissão Examinadora com a finalidade de proceder 98 
à avaliação de progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado I para 99 
Professor Associado II, do Professor Alessandro Pinzani, do Departamento de Filosofia. 100 
3.5 Portaria n. 145/CFH/2014: Designa os Professores Ary Cesar Minella 101 
(Departamento de Sociologia e Ciência Política), João Carlos Rocha Gre (Departamento 102 
de Geociências) e Selvino José Assmann (Departamento de Filosofia) para, sob a 103 
presidência do primeiro, constituir Comissão Examinadora com a finalidade de proceder 104 
à avaliação de progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado II para 105 
Professor Associado III, do Professor Carlos Antonio Oliveira Vieira, do Departamento 106 
de Geociências. 3.6 Portaria n. 146/CFH/2014: Designa os Professores Ary Cesar 107 
Minella (Departamento de Sociologia e Ciência Política), João Carlos Rocha Gre 108 
(Departamento de Geociências) e Selvino José Assmann (Departamento de Filosofia) 109 
para, sob a presidência do primeiro, constituir Comissão Examinadora com a finalidade 110 
de proceder à avaliação de progressão funcional horizontal da Classe de Professor 111 
Associado III para Professor Associado IV, da Professora Carmen Leontina Ojeda 112 
Ocampo Moré, do Departamento de Psicologia. 3.7  Portaria n. 147/CFH/2014: Designa 113 
os Professores Ary Cesar Minella (Departamento de Sociologia e Ciência Política), João 114 
Carlos Rocha Gre (Departamento de Geociências) e Selvino José Assmann 115 
(Departamento de Filosofia) para, sob a presidência do primeiro, constituir Comissão 116 
Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de progressão funcional 117 
horizontal da Classe de Professor Associado II para Professor Associado III, da 118 
Professora Maria de Lourdes Alves Borges, do Departamento de Filosofia. Em 119 
apreciação, as portarias foram aprovadas por unanimidade. 4. Assuntos gerais: 4.1 120 
Edital 299/DDP/2014 - Apreciação da banca examinadora do concurso para professor 121 
efetivo do Departamento de Filosofia – Processo n. 23080.047/2014-91, área Filosofia 122 
da Ciência. Foram submetidos os seguintes nomes para compor a banca examinadora: 123 
Professor Gustavo Andres Caponi (UFSC) – Presidente, Professor Alberto Oscar 124 
Cupani – membro interno, Professor Sílvio Sene Chibeni – membro externo – 125 
UNICAMP, Professor Marcos Antônio Franciotti – suplente interno, Professor 126 
Alexandre Meyer Luz – segundo suplente interno, Professor Maurício de Carvalho 127 
Ramos – suplente externo – USP, Professora Marisa Carneiro de Oliveira Franco 128 
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Donatelli – segunda suplente externa – Universidade Estadual de Santa Cruz – BA. Em 129 
apreciação, os nomes indicados pelo Departamento de Filosofia foram aprovados por 130 
unanimidade. Em seguida, o Diretor submeteu ao Conselho os nomes para a banca 131 
examinadora do concurso do Departamento de Geociências, área Cartografia Geológica. 132 
Professor Roberto Sacks de Campos (UFSC) – Presidente, Professor Alexandre de 133 
Oliveira Chaves - membro externo - UFMG, Cláudio Eduardo Lana - membro externo - 134 
UFOP, suplentes  internos: Fernando Althoff e Breno Leitão Waichel. Em apreciação, 135 
os nomes indicados pelo Departamento de Geociências foram aprovados por 136 
unanimidade. Item 4.3 Apreciação de bancas para Progressão de Professor Titular. O 137 
Diretor informou que em fevereiro e março de 2015 ocorrerão algumas defesas de 138 
Memoriais de Atividades Acadêmicas para fins de progressão funcional de docentes 139 
para a classe de titular da carreira do magistério superior. Para tanto, é necessário 140 
compor as bancas avaliadoras e submeter os nomes ao Conselho de Unidade. As duas 141 
primeiras serão dos professores Gustavo Andres Caponi, do Departamento de Filosofia, 142 
e Sandra Noemi Cucurullo de Caponi, do Departamento de Sociologia e Ciência 143 
Política que terão os mesmos membros externos e diferentes membros internos. Serão 144 
eles: Professor Paulo Roberto Petersen Hofmann, do Centro de Ciências Biológicas da 145 
UFSC, como membro interno e presidente da banca do prof. Gustavo, e Prof. Alberto 146 
Oscar Cupani, do CFH, como membro interno e presidente da banca da profa. Sandra 147 
Caponi.  Os membros externos em comum serão: professor Luís David Castiel – 148 
Fiocruz – RJ, professor Jaime Larry Benchimol – Fiocruz – RJ, professor Pablo Rúben 149 
Mariconda – USP – SP. A previsão é que essas bancas aconteçam no dia 26 de fevereiro 150 
de 2015. O diretor esclareceu que referente à progressão para titular, os membros 151 
internos podem ser professores aposentados, como é o caso dos professores Paulo 152 
Hoffmann e Alberto Cupani. As demais bancas serão para os seguintes professores do 153 
Departamento de Filosofia: Marco Antônio Franciotti, Delamar José Volpato Dutra e 154 
Luiz Henrique de Araújo Dutra. O presidente e membro interno da banca será o 155 
professor Antônio Carlos Wolkmer, do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. Como 156 
membros externos: professor Danilo Marcondes de Souza Filho – PUC – RJ, professor 157 
Nelson Gonçalves Gomes – UNB – DF e o professor Draiton Gonzaga de Souza – PUC 158 
– RS. A data prevista para as defesas dos Memoriais é 3 e 4 de março de 2015. No 159 
Departamento de Psicologia, serão avaliados seis professores para fins de progressão 160 
funcional para titular. São eles: Maria Juracy Filgueiras Tonelli, Maria Chalfin 161 
Coutinho, Maria Aparecida Crepaldi, Andréa Vieira Zanella, Mauro Luís Vieira e 162 
Brigido Vizeu Camargo. A banca será composta pelos professores externos Maria Lívia 163 
do Nascimento – UFF – RJ, Paulo Rogério Menandro – UFES – ES, Raquel Souza 164 
Lobo Guzzo – PUC – Campinas, e como membro interno e presidente da banca, o 165 
professor Marco Aurélio da Ros, do Centro de Ciências da Saúde da UFSC. As defesas 166 
dos Memoriais devem acontecer também em março de 2015. Em apreciação, os nomes 167 
indicados para as bancas avaliadoras foram aprovados por unanimidade. 4.2 Avaliação 168 
do controle de frequência e assiduidade dos servidores técnico-administrativos. O 169 
Diretor deu às boas vindas e agradeceu a presença da Magnífica Reitora, professora 170 
Roselane Neckel; da Vice-Reitora, professora Lúcia Helena Martins Pacheco; da 171 
Secretária Adjunta da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP), Juliana Blau e da 172 
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Pró-Reitora de Pós-Graduação, professora Joana Maria Pedro. Ato contínuo, consultou 173 
os conselheiros quanto à participação de alguns servidores técnico-administrativos em 174 
educação (STAEs) na reunião, uma vez que o Conselho estava sem a representatividade 175 
da categoria no momento. Aprovada a participação, o Diretor concedeu a palavra à 176 
Reitora que iniciou sua fala esclarecendo que o objetivo principal da participação nessa 177 
reunião, e nos demais centros de ensino da UFSC, seria um breve relato dos 178 
encaminhamentos dos projetos de Reestruturação e Expansão das Universidades 179 
Federais (REUNI), dos déficits e das demandas que ainda precisam ser atendidas, como 180 
o aumento do número de docentes e técnicos-administrativos, além da avaliação da 181 
implantação do controle de frequência e assiduidade nos Centros de Ensino. Em 182 
seguida, relatou os encaminhamentos feitos no Fórum Parlamentar Catarinense, por 183 
orientação do Ministério da Educação, com o objetivo de garantir  recursos financeiros 184 
através de emendas parlamentares individuais e coletivas para a Universidade, o que 185 
vinha acontecendo desde 2012. Citou como exemplo, o recurso proveniente de uma 186 
emenda coletiva, em 2013, que permitiu a renovação da frota de veículos da 187 
Universidade, e ressaltou a importância do fortalecimento do orçamento a partir de uma 188 
matriz suplementar, principalmente no momento atual, tendo em vista o corte de 70% 189 
(setenta por cento) no custeio para as Universidades. Ainda assim, há chances de se 190 
conseguir junto ao Governo Federal a liberação de 90% (noventa por cento) do custeio 191 
até o final do ano e recursos adicionais, através das emendas individuais, para dar 192 
sequência às obras e demandas gerais da Universidade. Relatou ainda, que a 193 
administração tem buscado junto ao Governo Federal a ampliação do número de 194 
códigos de vagas, tanto para servidores docentes quanto para técnicos-administrativos 195 
em educação nas Instituições Federais, através do apoio à aprovação do Projeto de Lei 196 
nº 1644, pelo Congresso Nacional. O redimensionamento realizado pela gestão atual 197 
apresentou como resultado um déficit de 365 servidores técnico-administrativos na 198 
Universidade. Quanto ao número de professores, a administração conseguiu 80 vagas 199 
novas para os cursos resultantes do REUNI para o campus de Florianópolis e demais 200 
campi. Entretanto, o déficit ainda existe, pois a pactuação no projeto REUNI previa um 201 
mínimo de 11 professores por curso e 150 TAEs para cada campi criado, além do 202 
campus de Florianópolis e, nesse ano, puderam ser contratados apenas 25 professores e 203 
172 TAEs. A Reitora fez ainda um relato geral sobre as obras em andamento e o recurso 204 
previsto para investimentos e desenvolvimento futuros, e sobre a expansão e criação de 205 
novos cursos de graduação, tanto no campus de Florianópolis, quanto para os demais 206 
campi. Em continuidade a sua fala, manifestou a preocupação da gestão atual em 207 
relação às questões salariais e à valorização da carreira dos STAEs nas instituições 208 
federais de ensino superior. Ressaltou que a discussão em torno da jornada de trabalho 209 
dos servidores técnico-administrativos é antiga e que ainda que não houvesse um 210 
consenso quanto ao resultado do relatório Reorganiza, ficou claro que havia diferentes 211 
cargas horárias de trabalho sendo realizadas na Universidade, o que foi corroborado por 212 
queixas feitas à administração central tanto da comunidade universitária, quanto dos 213 
próprios TAEs que reclamavam de falta de isonomia no cumprimento da jornada nos 214 
diversos setores da UFSC. A Reitora relatou que a Universidade respondia a um 215 
processo do Ministério Público Federal, desde 2004, pelo cumprimento da jornada de 216 
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trabalho de 40 horas semanais, conforme previa a legislação, e pela implantação do 217 
controle de freqüência e assiduidade dos servidores na Universidade. Além disso, a 218 
Controladoria Geral da União, alertava para a questão de que o Decreto nº 5690, 219 
relacionado à flexibilização da jornada de trabalho que permite a redução da carga 220 
horária para 30 horas semanais, não pode ser usado como regra geral, pois tinham uma 221 
série de requisitos que precisavam ser cumpridos. Além da questão jurídica, havia a 222 
questão da operacionalização da redução da jornada. Como estender o atendimento à 223 
comunidade universitária em doze horas ininterruptas em setores em que há apenas um 224 
servidor técnico-administrativo trabalhando, e principalmente, tendo um déficit de 365 225 
STAEs em toda a Universidade. Em fevereiro de 2014, a UFSC recebeu a orientação do 226 
Ministério Público Federal para a implantação do controle biométrico de freqüência dos 227 
servidores. Em resposta, a Universidade esclareceu que por se tratar de uma instituição 228 
educacional, com características de atendimento e trabalho diferenciadas, precisava 229 
analisar como e qual seria a forma mais adequada de implantar o controle de freqüência 230 
de acordo com a realidade da UFSC. Diante do cenário atual, das recomendações 231 
jurídicas, da desigualdade de jornadas de trabalho na instituição, que geram 232 
descontentamento inclusive entre os próprios TAES, e da precariedade de atendimento 233 
em vários setores da Universidade, chegou-se ao modelo atual de controle de 234 
freqüência, de preenchimento de folha-ponto, por entender a administração que a 235 
mudança de cultura na instituição pode ser pautada ainda nas relações de confiança e 236 
ética entre as chefias e servidores técnico-administrativos. O Diretor agradeceu o relato 237 
da Reitora e abriu a reunião para discussão e perguntas. Foram levantados 238 
questionamentos a respeito da reposição de STAEs e de docentes, sobre o cumprimento 239 
da jornada de trabalho por parte dos professores e capacitação para os aqueles que 240 
exercem cargos administrativos, das alternativas em relação ao controle de frequência e 241 
assiduidade. Em resposta, a Reitora relatou que estavam ocorrendo muitas 242 
aposentadorias e exonerações de servidores que eram nomeados em outras instituições 243 
públicas e que era necessário reavaliar a política de remoções na UFSC, além de 244 
implantar políticas eficazes de avaliação do compromentimento do servidor na 245 
instituição, de capacitação para suas atividades, para valorização da carreira e melhora 246 
da qualidade de vida no trabalho. Quanto à reposição de professores, foi esclarecido que 247 
há uma orientação do Governo Federal para que as Universidades criem um banco de 248 
equivalente para fundo institucional, para atender as demandas de acordo com as 249 
prioridades de cada departamento, tendo em vista que em outras instituições já foi 250 
adotado esse modelo. Por enquanto essa questão não foi discutida na UFSC, e por isso 251 
permanece a equivalência nos próprios departamentos, mas futuramente precisará ser 252 
avaliada em resposta à orientação do Ministério da Educação. Ato contínuo, a secretária 253 
adjunta da SEGESP, Juliana Blau, fez um relato sobre a situação da reposição de TAEs 254 
nos setores, e informou que haverá novas nomeações a partir de Janeiro de 2015 e serão 255 
atendidas as prioridades repassadas pelas Direções das Unidades. Esclareceu que o 256 
processo de redimensionamento requer, além dos dados quantitativos, o mapeamento de 257 
processos, de competências, e por isso configura-se em complexo e longo. Pontuou que 258 
a Coordenadoria de Capacitação de Pessoas tem ampliado a oferta de cursos, 259 
especialmente voltados ao desenvolvimento gerencial e de lideranças, mas enfatizou 260 
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que a administração reconhece que há servidores muito competentes tecnicamente, 261 
porém com pouca habilidade para realizar as atividades administrativas e de gestão de 262 
pessoas. O objetivo da SEGESP para o próximo ano é fazer um trabalho nos setores 263 
para identificar as carências e desenvolver treinamentos nesse sentido. Informou ainda 264 
que está disponível para consulta pública o plano de aperfeiçoamento e capacitação dos 265 
STAEs, até o fim de janeiro do próximo ano, e solicitou que todos enviem suas 266 
sugestões e contribuições. Em relação a avaliação do trabalho dos STAEs por medidas 267 
de produtividade, como alternativa ao cumprimento da carga horária de trabalho, foi 268 
esclarecido que não há amparo legal, e que estão sendo realizados estudos para 269 
aperfeiçoar o sistema de avaliação de desempenho para implantar uma política de 270 
progressão interna na carreira técnico-administrativa através de métodos avaliativos de 271 
competências. A Pró-reitora de Pós-Graduação, professora Joana Maria Pedro, relatou 272 
algumas medidas que estão sendo discutidas para ampliar o acesso dos STAEs aos 273 
cursos de especialização da UFSC, através da implementação de uma política de 274 
capacitação mais efetiva. A Reitora enfatizou que a administração central está 275 
disponível para atender às dúvidas e receber sugestões relacionadas aos procedimentos 276 
de controle de frequência e assiduidade, e entende que essa não é a forma mais 277 
adequada para garantir comprometimento dos servidores com a instituição, mas que era 278 
necessária essa medida, tanto pelo cumprimento da legislação, quanto pela busca de 279 
relações de trabalho mais justas e profissionais. O Diretor agradeceu a presença de todos 280 
e nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a 281 
reunião extraordináriaordinária, da qual eu, Roberta Bornhausen Collossi, 282 
Coordenadora de Apoio Administrativo, lavrei a presente ata que, após lida, será 283 
assinada por mim e pela Direção do CFH. Florianópolis, doze de dezembro de 2014. 284 
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