
bém na segunda página, chamamos 
a atenção para as reformulações no 
site do MEN e para o novo e-mail da 
Secretaria do Departamento. 

 Nossa última matéria desta 
primeira edição tratará da nova políti-
ca de encaminhamento de proces-
sos, pedidos de afastamento, altera-
ções de nota e pedidos de passa-
gens e diárias, adotada pela Chefia 
do MEN. Apresentaremos uma breve 
problematização e uma tabela resu-
mida com os dias em que cada espé-
cie de documento será analisada. 

 Esperamos que esta seja a 
primeira de muitas edições de nosso 
informativo e que ele alcance o obje-
tivo de seu desenvolvimento: consti-
tuir-se enquanto espaço democrático 
e transparente de informações. 

 Com o objetivo de criar um novo e 
democrático canal de informação, a Se-
cretaria do MEN/CED lança o boletim 
informativo “MEN at work”. 

 Ainda de periodicidade indefinida, 
o informativo irá circular pelas listas de e-
mail e estará disponível no site do MEN, 
de modo a todos terem acesso às últi-
mas informações do Departamento. 

 Em nossa primeira edição, já na 
primeira página, informamos o retorno do 
empréstimo de equipamentos (notebook 
e datashow) para o semestre 2011.2, a-
pós aproximadamente um semestre no 
Laboratório de Informática do Lantec. 

 Na segunda página, apresentare-
mos as duas novas servidoras técnico-
administrativas do Departamento de Me-
todologia de Ensino e o breve histórico 
de sua vinda à Secretaria do MEN. Tam-
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 Com a vinda de duas novas ser-

vidoras técnico-administrativo, como tra-
taremos na próxima página do informati-

vo, a Secretaria do MEN poderá nova-

mente realizar esta tarefa, ao que apro-

veito a oportunidade para agradecer i-
mensamente ao Coordenadores do LAN-

TEC, em especial a professora Andréa 

Lapa, e aos servidores e bolsistas de seu 

Laboratório de Informática , por sua cola-

boração e eficiência. 

A 
 partir de 19 de setembro o empréstimo   
de notebooks e datashows volta a ser 

realizado pela Secretaria do MEN. Desde o 
início de 2011, quando o MEN ficou com 
somente um servidor para atender aos cerca 
de 80 docentes, a reserva desses 
equipamentos vinha sendo realizada pelo 
Laboratório de Informática do LANTEC, cuja 
estrutura e horários se adequavam mais aos 
horários e necessidades dos professores do 
MEN. 

Lançado boletim informativo da Secretaria do MEN! 
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 Reformulado    
Site do MEN :  
Durante os me-
ses de fevereiro 
e julho, o site do 
MEN passou por 
um drástica re-
formulação. 
 

 Foram incluídas novas funcionalidades e 
houve também uma pequena readequação de conte-
údo e layout. Por meio desta reformulação, o site do 
Departamento de Metodologia tornou-se mais leve e 
usual, não havendo a necessidade de mais de dois 
cliques para acesso a qualquer informação do Depar-
tamento. 
 Este foi, entretanto, somente o primeiro pas-
so para uma alteração mais significativa, que prevê a 
inclusão de todas as informações do Departamento, 
como a distribuição de recursos e atividades. 

MEN TEM NOVAS SERVIDORAS 
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caso das solicitações de diárias e pas-
sagens, e melhor organizar as ativida-
des da Chefia do MEN, divulgamos a-
baixo o cronograma de análise dos 
mais variados documentos pela Chefia 
do MEN, conforme apresentado na Re-
união Departamental de 25 de julho: 

O MEN é hoje o maior Depar-
tamento de Ensino da 
UFSC. Recebemos, em mé-
dia cento e dez documentos 

por mês para análise. São documentos 
de vários tipos, de formulários de afas-
tamento para eventos de curta dura-
ção, passando por afastamentos do 
país, processos de progressão e está-
gio probatório e solicitações de passa-
gens e diária, a processos de remoção  
e afastamento para pós-doutorado e 
licença capacitação, entre outros. 

 O imenso volume de documen-
tos, a especificidade de cada caso e os 
curtos prazos para análise demandam, 
além de tempo, critérios para distribui-
ção de recursos e previsão de afasta-
mento. Com o objetivo de eliminar 
qualquer “desvio” dos atuais critérios 
de distribuição de recursos, como no 

Rotinas e prazos para encaminhamentos 
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D 
esde 20 de julho, quando foram 
divulgados os resultados do con-
curso para técnico-administrativo 

para a UFSC, o MEN se pôs a procurar, 
dentre os nomes aprovados, licenciados 
e administradores para se juntarem à e-
quipe formada pelo servidor Gabriel Mar-
tins e pelas bolsistas Adriana Sartori, Isa-
bela Brustolin e Maria Flores. 
 A idéia da Secretaria do MEN era a de 
ter, dentre as duas vagas para STA aber-
tas com as saídas das servidoras Ludmila 
Wiggers, em abril de 2008, e Laura Ra-
mos, em fevereiro de 2011, uma pessoa 
que compreendesse a dinâmica das li-
cenciaturas da UFSC e uma pessoa com 
conhecimento técnico em gestão. 
 Após muitas conversas e negociações, 
se integraram à equipe as servidoras Ca-
rolina Fontoura Cartana, pedagoga for-
mada pela UFSC e Tatyane Helena Brum 
Lemos Nunes, graduanda de Administra-
ção Pública e então servidora da Coorde-
nadoria de Graduação em Arquivologia. 

secretariamen@gmail.com 
 

Este é o novo e-mail da secretaria do MEN! 

Documento Análise 

Afastamento de curta duração Todas as quintas-feiras 

Validações de disciplina e alte-
rações de nota 

Todas as quintas-feiras 

Processos de afastamento do 
país 

Todas as quintas-feiras 

Solicitações de diárias e passa-
gens 

Todo dia 15 do mês 
anterior à saída 

Demais solicitações De segunda à quinta-
feira 


