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1. Introdução 

 

A reivindicação pela implantação da jornada de trabalho de 30 horas semanais já 

data de muitos anos e não se restringe aos trabalhadores da UFSC. Muitos servidores 

públicos, em todas as esferas (federal, estadual e municipal), de diversas regiões do país 

e em muitos outros países, já conquistaram esse direito. Para além do serviço público, 

muitos trabalhadores da iniciativa privada de muitos países também conquistaram a 

redução da jornada, apesar da atual divisão internacional do trabalho. 

No caso específico da Universidade Federal de Santa Catarina, os Servidores 

Técnico-administrativos em Educação (STAEs) têm pautado a questão há alguns anos. 

Inicialmente, a sustentação argumentativa centrava-se na melhoria da qualidade de vida 

que esta jornada possibilita aos trabalhadores, mas, conforme o debate aprofundou-se 

entre os trabalhadores da UFSC – e entre estes e os servidores das Instituições de 

Ensino Superior (IES) em que se implantou a jornada de trabalho de 30 horas semanais 

– percebeu-se que os ganhos trazidos por essa medida vão muito além da (evidente) 

qualidade de vida proporcionada pela jornada de 30 horas semanais. 

O crescente debate realizado no seio da categoria extravasou para outras 

categorias e temos hoje muitos setores do movimento estudantil e docente nesta 

universidade que apoiam esta pauta. Há, porém, uma forte resistência de alguns 

indivíduos e grupos, que têm se manifestado contrários a esse pleito, por entenderem 

que a medida traria prejuízos aos serviços prestados pela Universidade Federal de Santa 

Catarina, ou à dinâmica desses mesmos grupos, conforme aprofundamos adiante. 

Com a finalidade de tornar pública e clara toda a discussão hoje travada, o 

presente documento apresenta um sintético estudo e uma proposta de implantação da 

jornada de trabalho de 30 horas semanais aos STAEs da UFSC. Para isso, em um 

primeiro momento expomos os fundamentos legais que embasam a jornada de trabalho 

de 30 horas semanais para, em seguida, apresentar os pressupostos norteadores de nossa 

proposta a partir do estudo sintetizado no presente documento. Em um terceiro 

momento, apresentamos algumas das consequências dessa nova jornada de trabalho, 

seguidas da relação de nossa análise com o atual momento histórico desta  universidade.  

Finalmente, nossa proposta de implantação da jornada de 30 horas semanais aos STAEs 

da UFSC, mediante a ampliação do horário de atendimento aos usuários desta IFES. 
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2. A jornada de 30 horas semanais aos STAEs 

 

A implantação da jornada de 30horas aos STAEs é uma questão muito 

comentada, mas pouco debatida na UFSC. Cercada de mitos, boa parte dos comentários 

e mesmo da argumentação oficial das gestões anteriores e da gestão corrente da 

administração central desta IES apresentam grandes desconhecimentos dos 

pressupostos, da base legal, das prováveis consequências e mesmo das limitações desta 

medida. 

Com o objetivo de contribuir e aprofundar um legítimo debate, a seguir 

apresentamos os fundamentos legais e os pressupostos da proposta de que tratamos 

adiante neste mesmo documento, bem como as consequências e limitações da 

implantação da nova jornada de trabalho aos STAEs da UFSC. 

 

 

2.1. Os fundamentos legais da jornada de trabalho de 30 horas semanais aos 

STAEs 

 

O inciso XIV do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 afirma: 

 
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social:[...] 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 

 

Segundo o procurador da Advocacia Geral da União Roberto Ritter Von Jelita, 

não há, portanto, vedação constitucional à implantação do regime de trabalho de 30 

horas semanais a servidores públicos, “desde que efetivamente haja prestação de serviço 

em regime de turnos ininterruptos de revezamento”. 

Esta observação coloca em xeque a possibilidade de extensão da jornada de 30 

horas semanais a todos os servidores públicos, devido a não terem todos esses 

trabalhadores o exercício de suas atividades laborais com necessidade de atendimento 

em turnos ininterruptos de, no mínimo, doze horas. O que não se aplica ao serviço 

prestado pelos STAES das IFES que podem ter como necessidade imanente de suas 

indissociáveis atividades de ensino, pesquisa e extensão o atendimento aos usuários 

destas atividades por, no mínimo, doze horas ininterruptas, como aprofundamos adiante. 



 4 

Mas o que diz a legislação específica dos servidores públicos? A Lei nº 8.112/90 

estabeleceu a jornada de trabalho dos servidores públicos em seu artigo 19: 

 

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das 

atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima 

do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e 

máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. 

 

 

Percebe-se aqui a explícita consideração das seis horas diárias, em 

conformidade, como não poderia deixar de ser, com a Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

A jornada de trabalho específica das IFES também já encontrou normatização no 

Decreto nº. 94.664, de 23 de julho de 1987, que aprovou o Plano Único de Classificação 

e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRE), diploma legal que regula as carreiras de 

servidores de instituições federais de ensino, e é recepcionado pela Constituição 

Federal: 

  
Art. 24. O regime de trabalho para os servidores técnico-administrativos será 

de quarenta horas semanais, ressalvados os casos em que a legislação 

específica estabeleça diferente jornada de trabalho. 

 

 

O plano posterior – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação (PCCTAE) –, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, é, 

todavia, omisso em relação à jornada de trabalho, ao passo que o PUCRE é referenciado 

em pareceres diversos a esse respeito. 

 Sendo, portanto, tanto o PUCRE quanto o PCCTAE vagos ou omissos à jornada 

de trabalho do STAEs, qual legislação, então, regulamentaria as ressalvas previstas 

tanto no PUCRE quanto na Lei nº 8.112 e na própria Carta Magna? Esta seria o Decreto 

nº 1.590/95, que, em seu artigo 3º, estabelece: 

 

Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos 

ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em 

função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é 

facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os 

servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga 

horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, dispensar o 

intervalo para refeições. (grifos nossos) 
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O famigerado decreto é constantemente colocado à prova pelo desconhecimento 

dos embasamentos legais anteriormente expostos. A presente subseção deixa claro que o 

decreto não é fruto de elucubrações do legislador ou de pressões e jogos de poder ou 

lobbys, mas a síntese de uma série de regulamentações e legislações cuja base é a Carta 

Magna brasileira. 

O único ponto nodal à implantação da jornada de trabalho de 30 horas semanais 

aos servidores públicos de qualquer órgão ou entidade pública é a consideração da 

necessidade ou não de atendimento ao público em turno de, no mínimo, doze horas 

ininterruptas. 

Este não é o caso de muitos órgãos ou entidades públicas. Consideramos, 

entretanto, que a Universidade Federal de Santa Catarina se enquadra nesse perfil 

institucional, e afirmamos ainda mais: todos os setores da UFSC apresentam essa 

necessidade, posta a própria natureza das plurais atividades desenvolvidas na 

instituição, cuja maioria das atividades inicia às 7h30min e se encerram às 22h. 

Os pareceres e demais documentos produzidos pelos chamados “órgãos de 

controle” e mesmo pelo MEC que se manifestaram contrários à implantação da jornada 

de 30 horas semanais aos STAEs apenas reforçam a legalidade desse pleito. Em todos 

os documentos até o momento produzidos está clara a legalidade, não somente pelo 

textualmente apresentado, mas principalmente pela base argumentativa contrária à 

implantação da jornada de 30 horas semanais.  

Os argumentos para questionar (e não mais que isso) a implantação ou a 

tentativa de implantação dessa jornada de trabalho têm por base a natureza das 

atividades das instituições, conforme atestam os anexos 1 e 2. 

Se houvesse base legal que impossibilitasse essa iniciativa, este seria o primeiro, 

e único, argumento para uma manifestação contrária. Ao recorrerem, entretanto, a 

argumentos que questionam a natureza das atividades singulares de cada servidor de 

instituições dotadas de muitas particularidades e que não têm sua dinâmica interna 

conhecida nem pelos chamados “órgãos de controle” e nem mesmo pelo MEC, esses 

pareceres apenas explicitam a ingerência desses órgãos e sua desconsideração pela 

autonomia universitária ao arbitrarem, ou tentarem arbitrar, pautados em dinâmicas das 

quais são ignorantes. 

Nesse sentido, consideramos todos os pareceres contrários à implantação das 30 

horas semanais aos STAEs das IFES e mesmo o Ofício Circular nº 05/2012-

DIFES/SESu/MEC, de 9 de julho de 2012, como no mínimo problemáticos, por 
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interferirem na autonomia das IFES ao avaliarem quais setores têm a característica de 

atendimento ao público sem terem conhecimento da dinâmica particular de cada 

instituição. A ingerência de setores externos, e por esse motivo aparentemente 

“neutros”, expõe uma intervenção que além de desconsiderar a autonomia universitária, 

pois relega as condições que essas instituições, que são as principais produtoras, 

sistematizadoras e disseminadores do conhecimento científico neste país, têm para 

avaliar a própria natureza de suas atividades. 

O próprio PCCTAE, documento que regulamenta as atividades dos STAES, 

apesar de relegado pelo pareceres contrários produzidos pelos chamados “órgãos de 

controle”, quando de sua instituição, normatiza uma série de atribuições que deveriam 

ser assumidas pelas IFES, como o dimensionamento de servidores (cujo prazo era 

janeiro de 2006) e a criação de grupos de acompanhamento do Plano, conforme o 

parágrafo terceiro do artigo 22 da Lei nº 11.091/2005: 

  

 Art. 22. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de 

Carreira, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de 

acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do Plano de Carreira, 

cabendo-lhe, em especial: 

 § 3
o
 Cada Instituição Federal de Ensino deverá ter uma Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação composta por servidores integrantes do Plano de Carreira, com a 

finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação 

no âmbito da respectiva Instituição Federal de Ensino e propor à Comissão 

Nacional de Supervisão as alterações necessárias para seu aprimoramento. 

 

A mesma lei institui, em seu artigo oitavo, que: 

 

Art. 8
o São atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira, 

sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de 

qualificação e competências definidos nas respectivas especificações: 

I - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio 

técnico-administrativo ao ensino; 

II - planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-

administrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas Instituições Federais 

de Ensino; 

III - executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, 

financeiros e outros de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de 

assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão das Instituições Federais de Ensino. 

§ 1
o As atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo 

com o ambiente organizacional. (grifos nossos). 

 

O artigo acima é explícito quanto à observação, para além das atribuições 

específicas dos cargos, da efetividade na instituição de seu exercício. São, dessa forma, 
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atribuições gerais a todos os STAES o desenvolvimento de atividades inerentes ao 

trabalho técnico-administrativo o apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

independentemente do cargo do STAE na instituição. 

As atividades individuais, singulares, contudo, obedecem à gestão de cargos de 

cada instituição, ao que o PCCTAE instituiu alguns princípios e diretrizes: 

 

DA ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

Art. 3
o A gestão dos cargos do Plano de Carreira observará os seguintes 

princípios e diretrizes: 

I - natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema 

Federal de Ensino; 

II - dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de 

administração, e as competências específicas decorrentes; 

III - qualidade do processo de trabalho;  

 

A atual dinâmica dos processos de ensino, pesquisa e extensão nesta 

universidade, contudo, impede a muitos STAEs de atuarem junto ao apoio técnico-

administrativo a todos os três grandes processos de uma universidade federal. Porém, a 

própria dinâmica desses processos, imprime a todos os STAEs a obediência à inerência 

de atividades de apoio técnico-administrativo a pelo menos um desses grandes 

processos. 

O Plano de Carreira desta categoria, entretanto, assegura, ou melhor, explicita 

como indissociável do exercício de todos os servidores técnico-administrativos em 

educação em atividades de planejamento, organização, execução ou avaliação das 

atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino, pesquisa e extensão, 

conforme o ambiente organizacional em que está lotado cada STAE. Assim, é o próprio 

ambiente organizacional que limita a atuação de cada STAE, sem, com isso, amputá-lo 

de suas atribuições (indissociáveis) de apoio técnico-administrativo em educação, ou 

seja, em ensino e/ou pesquisa e/ou extensão. 

No caso particular da UFSC, essa dinâmica se expressa em seu funcionamento, 

pelo menos, das 7h30min às 22h. Assim, a necessidade de funcionamento desta 

universidade por, pelo menos, 12 horas diárias sem interrupção dos trabalhos, em cada 

um e em todos os setores administrativos, considerando a inerência das atividades de 

apoio técnico-administrativo anteriormente expostas, é uma necessidade institucional. 

Dessa forma, consideramos que somente as legislações aqui expostas já são 

suficientes para observarmos que a legalidade da implantação das 30 horas semanais aos 

STAEs na UFSC. Os pareceres contrários a essa proposição, bem como o Ofício 
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Circular nº 05/2012-DIFES/SESu/MEC, de 9 de julho de 2012, desconsideram tanto a 

autonomia universitária quanto a legislação corrente que dispõe sobre o plano de 

carreira dos STAEs das IFES vinculadas ao próprio MEC. 

Para efetivarmos este trabalho, portanto, temos de levar em consideração que: 

a) somente a própria UFSC, em sua autonomia, é capaz de analisar a natureza da 

totalidade e particularidade de todas e cada uma de suas atividades; 

b) somente a própria UFSC pode determinar os critérios para implantação da 

jornada de 30 horas semanais aos STAEs nesta instituição; e que 

c) considerando a inerência das atividades de apoio técnico-administrativo às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão desempenhadas pelos STAEs, o 

funcionamento destas atividades por, pelo menos, doze horas ininterruptas atende aos 

quesitos para implantação das 30 horas semanais a todos os STAEs. 

A estes pontos, entretanto, há a premência de acrescermos que o PCCTAE, que 

dispõe sobre a carreira dos STAEs, não utiliza o vago termo “público”, mas um termo 

mais preciso: “usuário”. A precisão do termo é comprovada pelo inciso VII do artigo 5º 

desta legislação, que conceitua “usuários” da seguinte forma: “pessoas ou coletividades 

internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou 

indiretamente dos serviços por ela prestados”. 

Se aprofundarmos o vago “público” para o preciso e legalmente conceituado 

“usuário”, compreendemos que os STAEs da UFSC são usuários de muitos serviços da 

própria instituição e que muitos setores são usuários de outros setores. 

As considerações acima, todavia, podem ser atendidas das mais variadas formas, 

das mais despóticas às mais democráticas. Por defendermos que, superada a questão 

legal e de intervenção dos chamados órgãos de controle, e compreendida a natureza 

específica das atividades dos STAEs, cada forma de implantação obedece a um projeto 

distinto de universidade, apresentamos, na próxima seção, nossa proposta de 

implantação dessa nova jornada de trabalho dos STAEs da UFSC. Para podemos 

embasá-la, entretanto, faz-se necessário que apresentemos, antes, os pressupostos que 

orientam nossa proposta e as conseqüências da implantação nos termos aqui propostos. 
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2.2. Pressupostos da proposta 

 

A proposta apresentada aqui tem uma série de pressupostos que devem ser 

considerados, dentre os quais, os seguintes nos parecer ser os mais relevantes: 

 

a) Todos os setores da UFSC realizam atendimento a usuários; 

b) Isonomia entre todos os STAEs da UFSC; 

c) Controle social de assiduidade; 

d) Aprovação no CUn. 

 

O primeiro pressuposto se refere ao fato de que todos os setores da UFSC 

atendem ao público interno ou externo, como determina o decreto 1590/95 como 

quesito para a flexibilização da jornada de trabalho. Como consequência dessa 

observação, todos os setores apresentam a necessidade de atendimento por, no mínimo, 

12 horas ininterruptas, visto que as aulas nesta universidade iniciam às 7h30min e se 

encerram somente às 22h e que as atividades de pesquisa e extensão não podem ter seu 

apoio técnico-administrativo relegado, ou, antes, limitado ao horário comercial, pois os 

setores com 12 horas de atendimento são usuários de outros setores, demandando a 

adequação destes ao atendimento por 12 horas e assim sucessivamente. 

Considerando que atividades de apoio técnico-administrativo – atribuições 

gerais de todos os STAEs da UFSC, conforme afirma, explicitamente o PCCTAE - 

inerentes às atividades de ensino, pesquisa e extensão, não podem se limitar ao horário 

comercial, bem como considerando a própria natureza e objetivos dessas atividades na 

UFSC, estamos convencidos de que esta universidade necessita desempenhar suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão com apoio técnico-administrativo por, pelo 

menos, 12 horas ininterruptas. Sendo assim, todos os STAEs executam, inerentemente, 

atividades de atendimento a usuários com a necessidade já hoje posta de funcionamento 

da universidade por, pelo menos, doze horas ininterruptas. 

Como desdobramento do primeiro pressuposto, consideramos que é inadmissível 

que haja, como há hoje, setores em que os STAEs trabalhem 30 horas semanais e outros 

com jornada de 40 horas semanais, pois a única motivação legalmente referenciada para 

a alteração dessa jornada sem redução salarial é o atendimento ao público, que é 

inerente a todos os STAEs. 
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A proposta aqui exposta também tem como pressuposto básico que o controle de 

assiduidade nesta universidade deve ser realizado pelos usuários de cada setor, devido à 

natureza dos setores da UFSC ser de atendimento aos usuários (internos e/ou externos, 

indivíduos e/ou setores). Rejeitamos, por diversos motivos que aqui não cabem ser 

apresentados, todos os mecanismos de controle impessoal de assiduidade, que retiram 

do usuário de cada setor as reais condições de superação da atual condição alienada de 

ser, tão somente, receptor de um serviço, sem condições efetivas e diretas de 

intervenção na qualidade desse mesmo serviço. Consideramos também que o controle 

impessoal de assiduidade não traz nenhum ganho quanto ao comprometimento dos 

STAEs, constituindo-se numa ferramenta behavorista de acompanhamento (e punição) 

dos horários de entrada e saída do STAE no setor, e não mais que isso. 

Ainda em referência ao pressuposto de que o controle de assiduidade deve ser 

realizado por controle social, é imprescindível que a UFSC mantenha uma relação 

democrática e transparente com a sociedade em que está inserida, o que transborda a 

concepção de que os estudantes são meros e únicos usuários dos setores de atendimento 

prestados por esta universidade, cujas ações refletem e impactam a sociedade de forma 

mais ampla. 

Finalmente, por defendermos a legalidade, institucionalidade e democracia na 

tramitação à nova jornada de trabalho, afirmamos que a aprovação da proposta não pode 

se dar em um gabinete, mas, antes, que deve ser referendada pela instância máxima 

desta universidade, o Conselho Universitário, apesar de sua composição ser muito 

pouco democrática na proporcionalidade entre as categorias e nas próprias condições de 

eleição da maioria dos conselheiros.  

A partir desses pressupostos e sustentada pela base legal anteriormente 

apresentada, a seguir dissertamos algumas das mais relevantes consequências da 

implantação da jornada de trabalho de 30 horas semanais  aos STAEs da UFSC. 

 

 

2.3. As consequências da jornada de trabalho de 30 horas semanais aos STAEs 

 

A implantação da jornada de trabalho de 30 horas semanais dentro da legalidade 

e em observação ao artigo oitavo da Lei nº 11.091/2005, ou seja, em uma jornada de 30 

horas semanais a todos os STAEs da UFSC, implicaria, causalmente, em uma série de 
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consequências, dentre as quais destacamos as mais relevantes. Estas são divididas, para 

fins de exposição, em grandes grupos, como segue. 

 

Principais conseqüências quanto ao atendimento aos usuários: 

 1 - A jornada de 30 horas semanais aos STAEs está atrelada ao atendimento aos 

usuários dos setores por um período mínimo, e ininterrupto, de 12 horas diárias. Dessa 

forma, os estudantes do período noturno poderão ter acesso a muitos serviços hoje a eles 

relegados. 

2 - Da mesma forma, o atendimento aos professores que ministram aulas à noite 

e muitas vezes têm dificuldades de acesso a serviços da universidade, mesmo aqueles 

serviços que são essenciais à própria dinâmica das aulas, poderão ser prestados em sua 

plenitude; 

3 – Os STAEs que hoje utilizam seu horário de trabalho para terem acesso a 

serviços da universidade, seja na condição de trabalhadores da instituição, seja como 

usuários da comunidade, poderiam utilizar esses mesmos serviços no contraturno de 

trabalho, evitando não somente a porosidade e o afastamento temporário das atividades 

do STAE, mas também, e principalmente, a sobreposição de atividades de interesse 

particular e funcional; 

4 – A comunidade usuária dos serviços da UFSC passará a ter acesso a todos os 

serviços hoje prestados por esta universidade por, pelo menos, 12 horas ininterruptas 

por dia; 

5 - Serviços que hoje não são prestados por turnos ininterruptos terão a 

possibilidade de atender mais pessoas não somente pela extensão do horário de 

atendimento, mas também, e principalmente, pela abertura de setores em horários fora 

do horário comercial, horário de trabalho da maioria da população; 

6 – Os setores cujo funcionamento extravasa o horário comercial passariam a ter 

acesso a outros setores da universidade que hoje não prestam o inerente apoio técnico-

administrativo a esses setores, como ocorre hoje com a relação da reitoria com os 

centros de ensino; 

  

Principais consequências quanto aos processos de trabalho e capacitação: 

7 - Redução da porosidade inerente ao trabalho em turnos com longos intervalos, 

bem como da necessidade de muitos STAEs se afastarem para atendimento médico ou 

outras demandas funcionais, por exemplo, durante suas jornadas de trabalho; 
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8 - Possibilidade de ampliação das atividades de pesquisa e extensão 

universitária; 

9 - Possibilidade de diagnóstico fidedigno das necessidades de localização dos 

STAEs, hoje com critérios bastante nebulosos; 

10 - Realocação do quadro de pessoal, com vistas a uma melhor distribuição da 

força de trabalho entre setores; 

11 - Reordenamento administrativo das atividades, de modo a eliminar a 

superposição de atribuições internas e o retrabalho; 

12 – Dinamização do processo organizativo mediante a socialização de tarefas 

que hoje, em muitos setores, são de caráter individual. Esta consequência seria de 

grande relevância para combater o seguinte problema: em setores nos quais os STAEs 

trabalham todos no mesmo turno é dominante a prática de divisão de tarefas, que se 

tornam de responsabilidade de indivíduos, não de servidores públicos. Ao dividir os 

setores em grupos de trabalho, com turnos ininterruptos, as atividades passam a ser 

compartilhadas por, pelo menos, dois STAEs, o que implica em uma socialização das 

atividades que propicia a constante revisão de práticas e a dinamização de todo o 

processo organizativo; 

13- A dinamização dos processos organizativos abrirá grandes possibilidades de 

aprendizagem organizativa e organizacional, pois em muitos setores em que ainda 

predomina a lógica da especialização e de um único responsável por tarefas de cunho 

administrativo passará a haver equipes responsáveis. Diante disso, a revisão de práticas 

administrativas e a padronização de atividades torna-se uma necessidade institucional; 

14 – Enquanto necessidade institucional, hoje reprimida pela não socialização 

das atividades, a disseminação de conhecimentos, práticas e processos padronizados se 

expressará, em si e para si, exibindo as reais necessidades de capacitação de um corpo 

de STAEs que atuará coletivamente em cada um dos setores. Ou seja, o que hoje se 

apresenta como necessidade de um indivíduo responsável por atividades, passaria a ser 

necessidade de setores responsáveis por atividades, o que permitiria não somente a 

padronização dessas mesmas atividades, mas também o planejamento de programas de 

capacitação para necessidades de vários setores com atividades e padrões de execução 

de tarefas. 

15 – A capacitação ocorrerá, em muitos setores, como uma atividade própria 

também do serviço, não somente de programas de capacitação, pois ao serem 

socializadas as atividades, os STAEs estarão em constante processo de aprendizagem 
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dentro do próprio espaço e processo de trabalho. A aprendizagem é uma consequência 

causal do processo de dinamização das atividades, pois, ao se questionarem por novas 

práticas, os STAEs se colocam em um processo de construção e aprendizagem dessas 

práticas recém-criadas. 

 

Principais consequências quanto ao uso de equipamentos, espaço físico e mobilidade 

urbana: 

16 – A socialização das práticas administrativas advinda da flexibilização da 

jornada de trabalho não somente se manifestará nas atividades, mas também no uso de 

equipamentos, com possibilidades reais de que novos equipamentos (como 

computadores), mobiliário e demais materiais de trabalho sejam adquiridos para, pelo 

menos, metade do número de trabalhadores usuários desses meios, pois onde antes eram 

necessários dois computadores a serem utilizados por dois STAEs simultaneamente, 

haverá somente um, por exemplo; 

17 – Além dos equipamentos, o material de expediente também passaria a ter um 

uso reduzido, pela inexistência da necessidade de uso simultâneo desse tipo de material;  

18 – Como consequência dos dois itens anteriores, não somente o material de 

expediente seria reduzido pela metade, o que, em grande volume, acarretaria na redução 

dos almoxarifados, mas, principalmente por conta da redução no número de 

equipamentos, o número de mobiliários se reduziria também (onde antes haveria duas 

mesas para dois computadores a serem usados por dois STAEs simultaneamente, haverá 

somente uma, por exemplo); 

19 – Com a redução do mobiliário, haveria também a redução da necessidade de 

uso do espaço físico de muitos setores técnico-administrativos; 

20 - Melhor aproveitamento dos estacionamentos da universidade, mediante a 

melhor distribuição de servidores nos turnos de atendimento; 

21 - Melhoria da mobilidade urbana, com a diluição do número de pessoas que 

acessam e/ou prestam serviço à universidade; 

 

Principal consequência quanto aos estudantes estagiários/bolsistas: 

22 - Redução das possibilidades de desvio das funções dos estudantes estagiários 

e bolsistas na UFSC. Os estagiários na UFSC hoje suprem mão de obra nos setores em 

que faltam STAEs, caracterizando um desvio das atividades de estágio, justamente, por 

conta da disparidade entre as jornadas de trabalho dos vários setores da UFSC. Não é 
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coincidência, portanto, que a reitoria seja o setor com o maior número de estagiários, 

posto que não possui condições de atratividade e retenção de STAEs, por possuir 

jornada de 40 horas semanais. 

 

Principais consequências quanto ao dimensionamento da força de trabalho e políticas de 

distribuição de servidores e sua relação com a constituição de grupos de poder estranhos 

aos interesses institucionais: 

23 - Eliminação da desigualdade entre a atratividade de locais de trabalho. A 

atual jornada de trabalho desigual dentro da UFSC implica no aprofundamento das 

desigualdades de distribuição e localização de STAES na universidade, pois hoje a 

UFSC conta com setores em que os trabalhadores podem trabalhar em uma jornada de 

30 horas semanais e setores em que isso não é possível. Essa possibilidade deve-se 

muito mais à desigualdade na localização de servidores que a qualquer relevância das 

atividades e fins de quaisquer setores. Com isso, muitos servidores encaminham 

processos de remoção, a fim de se deslocarem dos setores com 40 horas semanais para 

os setores com jornada de trabalho de 30 horas semanais, aprofundando a desigualdade 

na distribuição da força de trabalho na universidade e, muitas vezes, deslocando 

servidores cuja formação era mais adequada ao setor antigo que ao novo; 

24 – Redução da rotatividade com melhoria na jornada de trabalho: muitos 

STAEs saem de seus locais de lotação para trabalharem em setores com 30 horas 

semanais dentro da própria UFSC, dificultando a formação de equipes com 

continuidade de trabalho; 

25 – Redução do turnover com melhoria na jornada de trabalho: muitos STAES 

saem da universidade para trabalharem em outras organizações cuja jornada de trabalho 

é de 30 horas semanais; 

26 - Jornada de trabalho como moeda de troca: a existência de setores com 

jornada de 30 horas semanais e outros com 40 horas semanais possibilita a existência de 

grupos de poder em que os STAEs são constrangidos a colaborarem devido à evidente 

melhoria em sua qualidade de vida quando trabalham 30 horas semanais; 

 

Com isso, observamos que a existência de jornadas de 30 horas semanais e 40 

horas semanais não somente aprofunda as desigualdades na distribuição da força de 

trabalho na UFSC, como também aprofunda este problema e impede a continuidade do 

trabalho em muitos setores, devido à sua pouca ou nenhuma atratividade aos STAEs, 
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por conta de contarem com a maior jornada de trabalho dentro da universidade, como é 

o caso emblemático da reitoria. 

Essa dificuldade de retenção de servidores nos setores com 40 horas semanais 

aliada à atratividade dos setores com 30 horas semanais não somente acentua a 

desigualdade na distribuição da jornada de trabalho, como também acentua a 

desigualdade da intensidade e carga de trabalho, uma vez que os setores com 30 horas 

semanais  não somente conseguem reter seus trabalhadores por mais tempo, como 

também são muito atrativos a receberem mais servidores. Com os setores com 40 horas 

semanais, ocorre justamente o oposto. 

Para além dessas observações, é claro que a inexistência de isonomia entre as 

jornadas de trabalho na UFSC possibilita, ou, antes, incentiva que o horário e carga de 

trabalho sejam utilizados como moeda de troca dentro da universidade, se constituindo 

como o principal instrumento (behavorista) de premiação e punição, além da cooptação 

e coação, dos STAEs por suas chefias. 

Percebemos aqui como a jornada de trabalho dos STAEs da UFSC se articula 

enquanto causa e consequência de diversos problemas não somente administrativos 

como, principalmente, políticos e institucionais nesta universidade. A proposta aqui 

apresentada possui claro embasamento legal, e quanto a isso não restam dúvidas. Há, 

todavia, uma série de considerações que devem ser realizadas. 

A primeira delas é a seguinte: a implantação da jornada de 30 horas só pode ser 

considerada um “privilégio” se essa jornada for implantada sem a modificação de toda a 

estrutura organizativa da UFSC, hoje defasada não somente em termos organizativos, 

mas, principalmente, como causa e consequência dos verdadeiros privilégios dentro e a 

partir desta universidade,  que são os grupos de poder quase feudais hoje estabelecidos 

na instituição. 

Parece-nos claro que para além dos argumentos dos ignorantes das legislações 

citadas, dos ressentidos com a flexibilização da jornada de trabalho não extensiva aos 

servidores docentes, e daqueles que não conseguem vislumbrar outras formas e práticas 

organizativas para além da já estabelecida e que acreditam que a UFSC não possui 

corpo técnico suficiente para manter a universidade aberta por, pelo menos, doze horas 

ininterruptamente, temos muitos grupos que temem as 30 horas a todos os STAEs. 

Quanto aos primeiros, não necessitamos desconstruir argumentos tão rasos, 

porém, os grupos beneficiários da atual estrutura organizativa da UFSC são, de fato, os 

reais opositores da proposta em tela. Os grupos de poder em questão são os verdadeiros 
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privilegiados da atual estrutura política e administrativa da UFSC, cuja carência de 

isonomia entre as jornadas de trabalho permite transformar essa mesma jornada em 

moeda de troca para interesses escusos e nocivos a uma universidade que se pretende 

democrática e/ou mesmo republicana. 

Nós, entretanto, a despeito do limitado e reacionário argumento de defesa da 

implantação da jornada de 40 horas a todos, entendemos que as 30 horas a todos não 

somente trazem os benefícios acima mencionados como também servem como a 

verdadeira ponta de lança do longo e penoso processo de democratização pelo qual 

deve, necessariamente, passar esta universidade. 

Se é parte ativa do necessário processo de democratização da universidade, a 

implantação da jornada de trabalho de 30 horas a todos os STAEs da UFSC não é 

somente legalmente permitida, como também é quesito para esse mesmo processo. E se 

este mesmo processo é necessário, a implantação da jornada de trabalho de 30 horas a 

todos os STAEs da UFSC é também uma necessidade para esta instituição. 

 

    

2.4. A jornada de 30 horas semanais e o processo de democratização da UFSC 

 

A implantação da jornada de 30 horas semanais a todos os STAEs é quesito, 

portanto, ao necessário processo de democratização da UFSC. Apesar de sê-lo, 

entretanto, esta medida, por si só, é bastante limitada. É um quesito necessário, mas não 

é o próprio processo em si. Dessa forma, entendemos que, para esta universidade se 

democratizar,  deve combater todas as estruturas de poder de grupos alheios à chamada 

“coisa pública”, e estamos convencidos de que um dos mais relevantes elementos 

constitutivos da manutenção e crescente força política destes grupos é, como já 

afirmado reiteradas vezes neste documento, a existência de diferentes jornadas de 

trabalho aos STAEs da UFSC. 

O embate administrativo desse problema, todavia, é também muito limitado. 

Esse problema não é um problema meramente administrativo, o que significa que seu 

enfrentamento tem uma base administrativa, mas o problema é essencialmente político. 

O enfrentamento tem como principal base, portanto, uma ação política. 

Consideramos que um processo de democratização deve carregar em si 

motivações e ações de cunho democrático, nos quais devem se envolver todas as 

categorias desta universidade em igualdade de condições, especialmente por ser esta 
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questão uma questão que jamais será do interesse de todos os sujeitos desta instituição, 

pois muitos desses sujeitos são beneficiários deste status quo. Não sendo possível o 

consenso, o processo democrático deve, portanto, carregar, em si, o foco nos interesses 

institucionais, não setoriais ou categoriais, notadamente pelo fato de parte dos principais 

atores com poder decisório nesta universidade serem os maiores interessados na 

manutenção desse mesmo poder. 

Para equalizar as categorias entre si, portanto, as categorias mesmas devem ser 

equalizadas internamente, ao que concluímos que a implantação da jornada de 30 horas 

semanais aos STAEs permite não somente uma base igualitária a todos os STAEs, como 

quebra um dos principais pilares de cooptação da categoria por grupos alheios aos 

interesses democráticos e democratizantes desta universidade. 

As 30 horas semanais, dessa forma, também possuem como quesito a construção 

desta mesma implantação em um processo democrático que, articulado com outras 

atividades e iniciativas de cunho primordialmente político e construídos 

democraticamente, será processo ativo e de suma importância à democratização desta 

universidade. 

Por compreendermos a necessidade da flexibilização da jornada de trabalho 

como quesito indispensável à necessária democratização da UFSC, apresentamos a 

seguir nossa proposta para a implantação dessa jornada, com a celeridade necessária de 

uma medida que se expõe enquanto quesito para um processo necessário. 

Antes mesmo de apresentarmos a proposta, gostaríamos de apresentar algumas 

das principais prováveis consequências da implantação da jornada de 30 horas semanais 

a todos os STAEs da UFSC nos moldes em que a defendemos. 

 

Principais prováveis consequências da implantação da jornada de 30 horas semanais aos 

STAEs da UFSC a partir de uma metodologia democrática: 

1 – Se o processo de implantação da jornada de 30 horas semanais se der sob 

uma metodologia democrática que envolva os STAEs, o próprio processo de 

implantação dessa jornada se constituirá em importante processo educativo e de 

exercício mesmo da democracia na UFSC; 

2 – O envolvimento democrático dos STAEs assegura também a legitimidade da 

implantação da jornada de 30 horas semanais; 

3 – A participação ativa dos STAEs nesse processo tende a assegurar um 

comprometimento desses sujeitos não somente no processo de implantação da nova 
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jornada de trabalho, mas também, e principalmente, nas rotinas de trabalho das quais 

serão não somente executores alienados; 

4 – A realização desse processo transparente e público, e aprovado junto ao 

CUn, extravasará a limitada compreensão de se tratar a questão da jornada de trabalho 

dos STAEs como assunto meramente administrativo ou relativo a uma única categoria, 

pois a implantação implica em benefícios diretos não somente às demais categorias 

universitárias, mas à comunidade e à sociedade como um todo; 

 

5 – A transparência decorrente de um processo dessa monta também levará à 

sociedade não somente à discussão da jornada de trabalho e direitos dos servidores 

públicos federais em particular e dos trabalhadores em geral, mas principalmente à 

discussão da participação e democracia nas instituições públicas e mesmo na sociedade 

como um todo, fomentando esse tipo de discussão a partir do exemplo da UFSC; 

 6 – O envolvimento dos STAEs nesse processo poderá ser o início do incentivo 

à sua participação em outras decisões relativas à universidade das quais estes foram 

relegados por muitos anos; 

7 – O controle social de assiduidade, pressuposto da proposta em tela, assegurará 

a todos os usuários e à sociedade como um todo um transparente acesso à informação e 

um poder de intervir diretamente na dinâmica de funcionamento da própria 

universidade, que assim se tornará efetivamente transparente. A UFSC será legitimada 

socialmente e mais democrática interna e externamente. 

 

Os pontos acima são somente as mais relevantes prováveis consequências da 

implantação da jornada a partir da metodologia por nós proposta. Passemos, portanto, à 

apresentação de nossa proposta. 

 

 

3. Proposta para implantação da jornada de 30 horas semanais aos STAEs da 

UFSC 

 

A partir da base legal, pressupostos e demais elementos aqui elencados, e tendo 

em vista a atual conjuntura política da UFSC, apresentamos o que consideramos ser 

uma proposta condizente com toda a base argumentativa aqui exposta. 
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Em primeiro momento, não consideramos necessário qualquer incremento ou 

alteração jurídica, visto que as 30 horas semanais  aos STAEs da UFSC nos parece não 

somente amparada legalmente como um imperativo se levarmos em consideração que 

esta universidade possui necessidade de desempenhar atividades de ensino, pesquisa e 

extensão por um período superior a doze horas, sem interrupção, e que os STAEs 

possuem, como atividades gerais, atividades de apoio técnico-administrativo às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 Considerando, portanto, que boa parte das atividades desta universidade já são 

prestadas por, pelo menos, doze horas ininterruptas, nos parece ser ponto pacífico que 

os setores que executem estas atividades devem ter legalizada a jornada de 30 horas 

semanais  a seus STAEs. 

O que afirmamos anteriormente aqui, todavia, é que não nos parece razoável que 

haja atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão prestadas por doze horas e, 

concomitantemente, que haja atividades das mesmas naturezas que não sejam prestadas. 

Questionamos também, principalmente, a desconsideração quanto aos servidores de 

setores administrativos quanto a suas atividades de apoio técnico-administrativo às 

atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão, pois se estes forem considerados como 

inaptos à jornada de 30 horas semanais ou é porque seu setor não é considerado como 

necessário para atendimento (o que retira de muitos usuários a possibilidade de 

atendimento) ou porque o servidor em questão não executa atividades de apoio técnico-

administrativo de apoio a atividades de ensino, pesquisa e extensão, e está, portanto, em 

desvio de função. 

 Quanto ao primeiro ponto, conforme apontamos anteriormente, a 

desconsideração de necessidade de atendimento por, pelo menos 12 horas ininterruptas 

nos setores administrativos traz imensas dificuldades aos usuários (sejam estes usuários 

indivíduos ou setores como um todo) deste setor que têm de adaptar suas demandas para 

poderem receber serviços que são, em sua maioria, essenciais para o funcionamento 

desses setores ou para as demandas individuais desses usuários. Quanto ao segundo 

ponto, não menos relevante, segundo nosso plano de carreira, não podemos ter 

amputadas atividades de apoio técnico-administrativo às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

A partir desses apontamentos é que apresentamos o pressuposto de que todos os 

STAEs da UFSC desempenham atividades passíveis de implantação da jornada de 30 
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horas semanais, a despeito dos lamentáveis pareceres da AGU e do MEC, que 

desprezaram o plano de carreira dos servidores aos quais arbitraram contrariamente. 

Se por um lado a passibilidade de implantação da jornada de 30 horas semanais 

aos STAEs da UFSC nos parece ponto pacífico, por outro consideramos que essa 

jornada é jurídica e legalmente passível igualmente de implantação a todos os STAEs 

desta mesma universidade, como afirmamos no decorrer do texto e sintetizamos acima. 

Para tanto, essa IFES deve visar não somente à manutenção de suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, mas, principalmente, à extensão dessas atividades para 

além do horário comercial ou limitada a turno único. Essa medida tornaria efetivamente 

possível a todos os STAEs o direito de 30 horas semanais. 

A sugestão de ampliação do horário das atividades correntes, contudo, extrapola, 

e muito, o interesse dos STAEs da UFSC em assegurar a jornada de 30 horas semanais a 

todos. Em um primeiro momento, em uma análise mais simples, ou simplória, fica 

evidente que essa extensão do atendimento aos usuários (público interno e externo) traz 

benefícios e ganhos não somente aos próprios usuários, que terão acesso a serviços hoje 

indisponíveis para alguns, mas à própria dinâmica da instituição, com a possibilidade 

imanente de socialização das atividades e consequente qualificação de todo o seu corpo 

técnico. 

Esses primeiros benefícios - somente uma pequena parcela dos diversos 

apresentados neste documento, na subseção específica às consequências da implantação 

da jornada de 30 horas semanais a todos os STAEs – são, apesar de necessários, 

pequenos perto de alguns outros benefícios que virão com a implantação da jornada de 

30 horas semanais a todos os STAEs da UFSC. 

Dentre os diversos outros elementos brevemente discutidos no presente texto, 

destacamos a relevância do processo de democratização da UFSC. Esse processo 

recebeu nossa especial atenção tanto por se apresentar enquanto necessário à UFSC 

mas, principalmente, por demonstrar estar intimamente relacionado com a jornada de 

trabalho dos STAEs da UFSC. Não nos cabe aqui retomar esta discussão, nos 

competindo tão somente salientar que hoje a jornada de trabalho dos STAEs da UFSC 

não possui isonomia, o que coloca essa categoria em profunda desigualdade de 

condições de trabalho. Essa desigualdade permite que a jornada de trabalho seja usada 

como “moeda de troca” na instituição. Enquanto “moeda de troca”, as várias jornadas 

de trabalho inferiores a 40 horas semanais se apresentam como o principal elemento de 
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cooptação dos STAEs a interesses estranhos aos de uma instituição que se pretende 

democrática. 

A carência de democracia se manifesta, dessa forma, por um lado, na ausência 

de isonomia entre servidores da mesma categoria e, por outro pela possibilidade de uso 

dessa falta de isonomia como recurso para ganhos pessoais e de grupos de poder dentro 

da UFSC e contrários a princípios democráticos e mesmo republicanos. 

A partir dessas observações, sinteticamente aqui recuperadas, consideramos que 

a implantação da jornada de 30 horas semanais a todos os STAEs na UFSC se 

apresenta, portanto, como quesito para o processo de democratização. Trata-se, dessa 

forma, de um processo de democratização e, quiçá, de republicanização desta IFES. 

Se considerarmos que a democratização da UFSC é uma necessidade (histórica), 

temos de considerar, portanto, que seus quesitos também o são. Ou seja, a implantação 

da jornada de trabalho de 30 horas semanais  todos os STAEs é uma necessidade para 

esta instituição. Seguindo esse mesmo raciocínio, se é quesito, este momento precede o 

processo de democratização. Por fim, se há a consideração não somente da necessidade 

da democratização da UFSC, mas da urgência desse processo, a implantação da jornada 

de trabalho aqui proposta e legalmente balizada é também necessária e urgente. 

Concluímos, portanto, que a jornada de trabalho de 30 horas semanais a todos os 

STAEs da UFSC é uma necessidade da própria instituição em seu processo (necessário) 

de democratização e que também é uma medida que demanda celeridade. Mais que isso, 

se essa medida se relaciona intimamente, enquanto quesito mesmo, do processo de 

democratização, a implantação da nova jornada de trabalho dos STAEs caracteriza-se 

como um momento democratizante. 

Nesse sentido, a implantação da jornada de trabalho de 30 horas semanais aos 

STAEs é necessária, urgente e com imprescindível caráter democratizante. Atendendo a 

estas três características, propomos nossa metodologia de trabalho, como segue. 

 

Por ser necessária, a implantação da jornada de trabalho de 30 horas semanais a 

todos os STAEs da UFSC já nos parece, para um documento de síntese, bem 

apresentada. A urgência na implementação dessa jornada também nos parece 

suficientemente exibida quando argumentamos que, enquanto quesito do (necessário) 

processo de democratização da UFSC, essa medida precede muitas outras futuras 

medidas. A urgência da implantação desta nova jornada de trabalho aos STAEs só se 

perde quando não se considera urgente o processo de democratização desta 
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universidade. O caráter democratizante, entretanto, da implantação da jornada de 30 

horas semanais a todos os STAEs não foi, apesar de todos os elementos estarem já aqui 

apresentados, suficientemente abordados. Passemos, portanto, a ele. 

Por se caracterizar como quesito para o processo de democratização desta IFES, 

a implantação da jornada de 30 horas semanais a todos os STAEs da UFSC não possui 

condições necessárias para se realizar em um processo amplamente democrático, mas, 

antes, em um processo democratizante. Não podemos considerar, portanto, que toda a 

universidade, consensualmente, aprovará a proposta em tela, pois esta, sem dúvidas, 

gerará grandes conflitos na comunidade universitária, hoje assentada em uma série de 

desigualdades que beneficiam muitos indivíduos e grupos. Inexistindo igualdade real, a 

implantação dessa jornada mediante uma igualdade formal, sem base e correspondência 

material, não se efetivará. 

Em consideração, portanto, da necessidade, urgência e caráter democratizante de 

nossa conclusão acerca da legalmente amparada implantação da jornada de 30 horas 

semanais a todos os STAEs da UFSC, propomos que o processo de sua implementação 

ocorra nos seguintes termos: 

 

a) A primeira etapa da implantação da nova jornada de trabalho aos STAEs da 

UFSC é a constituição de um grupo envolvendo corpo de qualificação 

técnica e composto por sujeitos diretamente interessados e 

institucionalmente respaldados para o desempenho das tarefas e atividades 

referentes a esta medida, com prazo estabelecido para início e fim da 

atividade; 

b) Dimensionamento dos setores a partir de critérios objetivamente 

estabelecidos, considerando a natureza de cada setor; 

c) Elaboração dos marcos legais que regerão a flexibilização da jornada de 

trabalho dos STAEs na UFSC; 

d) Apresentação de relatórios parciais para discussão com a comunidade 

universitária e aprovação da proposta no CUn.  

 

Os termos acima atendem aos quesitos que consideramos para a proposta, ao que 

esmiuçamos cada um deles: 
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a) A proposição de constituição de grupo para dimensionamento dos setores e 

elaboração dos marcos legais a partir de critérios concomitantemente 

técnicos e políticos (interessados diretos) se deve pela necessidade de ambos 

os termos serem atendidos. A capacitação técnica obedece, diretamente, à 

necessária celeridade dessa medida, da mesma forma que a composição 

desse grupo a partir dos diretamente interessados não somente atende a essa 

necessidade como, principalmente, assegura um caráter democratizante da 

proposta. Esse caráter se manifesta pelo planejamento e execução da 

proposta a partir dos interessados diretos que se tornam sujeitos do processo, 

ao mesmo tempo em que reduz em muito a interferência dos grupos e 

sujeitos em que essa proposta se apresenta como importante marco de 

retirada de força política e que, se constituíssem o grupo, não permitiriam o 

andamento do processo. A partir dessas constatações, nossa proposta é de 

esse grupo seja constituído por STAEs da comissão das 30 horas, redatora 

deste documento, e por STAEs da SEGESP, designados, tanto os titulares 

quanto seus respectivos suplentes, pelo corpo técnico de cada setor e 

oficialmente reconhecidos para desempenharem, exclusivamente, essa 

atividade sob a presidência de um STAE da comissão das 30 horas. O grupo 

também necessitaria de assessoria jurídica tanto da SEAI quanto da 

assessoria jurídica do SINTUFSC. O grupo teria de ter também condições 

materiais para desempenho de suas atividades, com sala, material de 

escritório, acesso a dados e equipamentos, além da garantia de dedicação 

exclusiva a esta tarefa. O prazo para o término dos trabalhos seria de um mês 

a partir do início das atividades. 

b)  O grupo constituído teria dois grandes eixos de trabalho: o 

dimensionamento dos setores e a elaboração dos marcos legais de regimento 

da nova jornada de trabalho. O dimensionamento dos setores, todavia, não 

atenderia à metodologia de mapeamento de processos atuais, pois é notório 

que há muitas atividades inadequadamente desempenhadas por muitos 

setores, bem como a existência de setores com as mesmas atividades (há, por 

exemplo, pelo menos três setores na UFSC com a incumbência de “apoio 

pedagógico”, um na PRAE, outro na PROGRAD  e um terceiro que está sob 

gerência de ambas as pró-reitorias) e de retrabalho. O mapeamento de 

processos, se preceder ao dimensionamento, tende a hiperdimensionar a 
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UFSC e legitimar problemas como os apresentados. Nesse sentido, 

propomos que o dimensionamento seja realizado a partir, primeiro, da 

consideração da natureza de cada setor (usuários atendidos, horários de 

atendimento, ambiente organizacional etc.) e os objetivos de cada setor para, 

a partir do que deve ser feito em cada setor, se elenque não quantos 

servidores precisará cada setor, particularmente, mas quais os critérios 

objetivos para a quantificação de quantos servidores cada setor, 

genericamente, precisa para atender a, pelo menos, doze horas ininterruptas; 

c) O segundo eixo de atuação seria a construção dos marcos legais tanto à 

oficialização da jornada de 30 horas semanais aos STAEs na UFSC quanto à 

regulamentação dos critérios elencados no dimensionamento dos setores, de 

distribuição transparente e objetiva das funções gratificadas e termos das 

remoções, movimentações etc.; 

d) Por fim, conforme já afirmamos anteriormente, esse processo todo deve ser 

transparente para ser legítimo e democratizante, ao que consideramos de 

suma relevância que o grupo constituído apresente relatórios parciais 

semanais à comunidade universitária e que a proposta seja discutida e 

aprovada no CUn, órgão máximo da universidade. 

 

A partir destes termos, consideramos que a implantação da jornada de trabalho 

de 30 horas semanais aos STAEs da UFSC não somente atenderá ao que consideramos 

uma necessidade institucional, amparada legalmente, como também obedecerá à 

urgência dessa medida, realizada sob termos democratizantes decisivos e de ímpar 

relevância para a construção de uma universidade efetivamente democrática e 

transparente. 


