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SIMTEC 
Simpósio dos Profissionais da UNICAMP 

 

 

 
 
 

 

 

Tendo recebido o convite para participação no III SINTAE, tendo como temática 

“Produção do conhecimento dos Técnicos Administrativos em Educação: diálogos 

nacionais”, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o coordenador do SIMTEC 

Edison Lins, a princípio foram indicados nomes de servidores (Orlando, Gildenir, Airton, 

Rodrigo, Edna, Rodrigues) para irem com ele ao evento representando o SIMTEC. 

Porém, devido a impossibilidades de alguns e do próprio coordenador, tivemos 

mudanças, e então foram escalados para essa missão Gildenir e Airton. 

 

No dia 23/10, Gildenir solicitou ao Sérgio Simionato (GGBS) material sobre o SIMTEC, e 

foi encaminhado link contendo a sínteses dos trabalhos do 5º SIMTEC, o último 

relatório e uma breve apresentação sobre o SIMTEC. Gildenir fez algumas alterações 

para que pudesse apresentar no III SINTAE. 

 

Na manhã do dia 26/10/2015, seguimos viagem para o Rio de Janeiro, e ao chegarmos 

à UFRJ, no Centro de Tecnologia, onde aconteceria o evento, fomos recepcionados 

pelo Sr. Gustavo Cravo, coordenador do evento que nos entregou o material do 

evento e nos levou ao auditório.  

 

Especialmente, como todo evento atrasa, às 09h45, aguardamos então a composição 

da mesa (Fig.1), formada pelo Reitor da UFRJ – Roberto Leher; a Pró-Reitora de 

Pessoal – Regina Dantas; e o Pró-Reitor de Finanças – Roberto Gambini, ambos são 

servidores não docentes, ocupando cargo igual status de docente. O atraso foi 

justificado, pois estava acontecendo outros eventos simultaneamente e necessitada 

para a abertura da presença do Reitor. 

 

RELATÓRIO DO III SINTAE –  
Seminário de Integração dos Técnicos  

Administrativos em Educação 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Figura 1 – Composição da mesa de abertura (Roberto Gambini, Regina Dantas, Roberto 

Leher) 

 

O Reitor em sua fala destacou a importância de um evento como o SINTAE e que daria 

total apoio as ações e desenvolvimento do evento. Roberto Gambini que antes, por 10 

anos foi o Pró-Reitor de Pessoal, idealizador do SINTAE na UFRJ e um dos 

organizadores do SINTAE, em sua fala destacou também a importância do evento e o 

que depender dele, a tendência do evento é ser mais abrangente, rumo a um evento 

nacional. Regina Dantas agradeceu a participação das instituições presentes na mesa: 

UNICAMP, UFPR e UFRJ, que iriam falar de suas experiências. 

 

Em seguida, desfez-se a mesa e foram chamados os convidados: Gildenir Carolino 

Santos, representando o SIMTEC-UNICAMP; Roger Raupp Cipriano representando o 

SINTA-UFPR e Rita Cavaliere do SINTAE-UFRJ. 

 

A apresentação das experiências das instituições foi iniciada por Gildenir sobre a 

experiência do SIMTEC, conforme figuras 2 e 3 a seguir. 

 



Relatório sobre o III SINTAE (UFRJ) - Página | 3  
 

 
Figura 2 – Apresentação de Gildenir sobre o SIMTEC durante o III SINTAE (vista parcial) 

 

 

 
Figura 3 – Apresentação de Gildenir sobre o SIMTEC durante o III SINTAE (vista geral) 

 

A apresentação feita pelo Gildenir sobre o SIMTEC conteve as seguintes informações: 

 

- O que é o SIMTEC? 

- Objetivos 

- Edições do SIMTEC com a projeção de gráfico de cada ano (1997-2014): 
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Gráfico 1 – Histórico do SIMTEC 

 

- Quando ocorrerá o próximo SIMTEC e parceria com o CONPUESP nos 50 anos 

- Eixos temáticos do SIMTEC 

- Gráfico representativo da quantificação de trabalhos por eixos temáticos em 2014:  

 
Gráfico 2 – Trabalhos por eixo do SIMTEC (2014) 

 

- Atividades que acontecem durante o SIMTEC – exposição de trabalhos; minicursos; 

palestras especiais; apresentações orais; apresentações culturais, e outros; produtos 

do SIMTEC). 
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Seria exibido um vídeo de 4 a 5 minutos, mas devido a problemas na Internet não foi 

possível. Eu lamento isso, pois poderia ter levado o arquivo do vídeo e apresentado. 

“Seria a cereja para a nossa apresentação”, mas infelizmente não ocorreu. 

 

Na sequencia tivemos a apresentação do Roger Raupp Cipriano falando sobre a 

experiência do SINTAE-UFPR. Ele relata quando deu início aos trabalhos envolvendo os 

servidores técnicos administrativos da UFPR, e que a primeira edição começou no 

campus da UFPR Litoral, em Matinhos. 

 

SITAE: Seminário de Integração dos Servidores Técnicos-administrativos em 

Educação-UFPR 

 

Quando surgiu: 

 Início: 2006 – 1º concurso para TAEs da UFPR Litoral com o nome de GTEST, 

tendo como objetivos. 

– Integrar os servidores técnico-administrativos; 
– Construir uma estrutura administrativa para atender às características 

do Projeto Político Pedagógico. 
O que é  
 É um espaço para: 

• Integração entre as diversas áreas, respeitando a autonomia de cada uma 
delas; 

• Intercâmbio de informações; 
• Resolução de problemas; 
• Encaminhamento de demandas de curto, médio e longo prazo; 
• Estudo sobre o funcionamento da estrutura organizacional da UFPR litoral, 

visando sempre aprimorar os processos administrativos; 
• Acompanhamento e deliberação sobre o processo de planejamento da 

estrutura executora das áreas administrativas. 
Funcionamento 

• Espaço democrático voltado ao coletivo. 
• Reuniões abertas à participação da comunidade universitária. 
• TODOS os TAEs têm sua participação assegurada. 

Atuação 
•  Semana de Planejamento da UFPR Litoral – planejamento das áreas 

administrativas 
•  Força Tarefa (Formaturas, Feira de Profissões, Enchentes no litoral/PR) 
• GTEST Formativo (2009) 

• Formação Continuada. 
• Motivado por dificuldades em cursar, ou mesmo acompanhar, as 

capacitações ofertadas pela PROGEPE, devido à distância. 
• Proponentes são TAEs que, dentro de suas áreas de conhecimento, 

oferecem cursos, palestras, seminários, para os seus pares, bolsistas 
permanência, estagiários e outros interessados. 
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•  Propostas 

– Organograma (2010): Representação das estruturas de forma a 

demonstrar e atender ao ideal do Projeto Político Pedagógico do Litoral. 

– Regimento do Setor Litoral (2011)  

• Câmara Administrativa: órgão deliberativo e consultivo, 

diretamente subordinado ao Conselho Diretor. 

Figura 4 – Proposta do Projeto Político Pedagógico do Litoral 

 

 Após passar pela Câmara Administrativa, o modelo acima da proposta não foi 

aprovada. 

 

 

 



Relatório sobre o III SINTAE (UFRJ) - Página | 7  
 

Em 10 anos... 

• Adesão 

• Construção 

• Reestruturação 

• Extensos debates sobre a “razão de ser” do Grupo – busca de identidade 

• Inúmeros desafios – desinteresse, resistência ao espaço do GTEST, impacto das 

reuniões na rotina de trabalho, descrédito, esvaziamento das reuniões... 

 

 

SITAE 

- Valorizar a categoria e incluí-la na pauta de discussões estratégicas;  

- Incentivar à produção acadêmica e técnica;  

- Dar visibilidade na produção de técnico-administrativos; 

- Integrar conhecimento, compartilhar experiências e ações. 

 

• 2009 (I SINTAE) 

 Temas: 

o Integração de novos servidores; 

o Incentivo a qualificação; 

o O fazer científico. 

o Setor Litoral – Matinhos/PR 

o Participação de 70 Servidores Técnicos da UFPR, IFPR, UTFPR, UFSM e 

representantes de Colégios estaduais da região. 

 

 2010 (II SINTAE) 

o Setor Litoral – Matinhos/PR 

o Grupos de Discussão 

o Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; 

o Desenvolvimento Humano; 

o Educação e Cultura; 

o Gestão; 

o Saúde. 

o Participação de aproximadamente 140 servidores da UFPR, UTFPR e 

IFPR. 

 

 2011 (III SINTAE) 
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Figura 5 – Logo do evento de 2011 

 

o Ultrapassados 300 participantes  

o UFPR, UTFPR, IFPR, UFRRJ, UFSC, UFRGS, UFMS     

 

 2012 (IV SINTAE) 

o Setor Litoral – Matinhos/PR 

o Centro de Estudos do Mar – Pontal do Paraná/PR 

o Tema: 100 ANOS CONSTRUINDO RELAÇÕES 

o 350 Participantes 

o UFPR, UTFPR, IFPR, UFRRJ, UFAL, UFRJ, UFRB, UFRGS, IFSC, UFSC   

 

 Com o intuito de ser ter um produto do SINTAE, cria-se no âmbito do evento na 

última edição a revista eletrônica dos funcionários Técnico-administrativos em 

Educação. 

 Revista Eletrônica Etc&Tae 

o Escopo da revista: Divulgação científica das atividades dos Técnico-

administrativos em Educação (TAEs) dos diversos níveis educacionais 

(federal, estadual e municipal). 

o Objetivo: fomentar a pesquisa e a produção de trabalhos sobre as 

diversas áreas de atuação desses atores que compõe o tripé de 

qualquer instituição de ensino, juntamente com os docentes e 

discentes. 

 
Figura 6 – Capa da Revista Eletrônica Etc & Tae 
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O SINATE-UPR possui uma página na rede social Facebook  de grupo fechado para 

promover a discussão, publicar e comentar sobre o evento: 

https://www.facebook.com/groups/484425994915260/?fref=ts  

O funcionário Roger Raupp, comentou que a quinta edição do SINTAE-UFPR seria 

realizada na Universidade Federal de Maceió, mas por motivos logísticos não foi 

possível acontecer. Isso fez com que o evento ficasse parado no tempo, e somente 

agora retomarão dando continuidade ao SINTAE que será realizado onde tudo 

começou, ou seja, em Matinhos-PR, no campus Litoral com data a ser definida. 

 

Por último, tivemos Rita Cavaliere (assessora da Pró-Reitoria de Finanças e membro da 
Comissão organizadora do SINTAE-UFRJ) que apresentou um relato da constituição do 
SINTAE-UFRJ, desde 2013 a 2014, pois o evento deles é anual também, assim como o 
SINATE-UFPR. Parabenizou à UNICAMP pelo magnífico trabalho que possuímos aqui na 
Universidade – o SIMTEC. Na apresentação dela deu destaque para a distribuição de 
servidores por segmentos que comtempla a careira PCTAE (Plano de Carreira de 
Técnicos Administrativos em Educação).  
 

A assessora da Pró-Reitoria de Finanças e membro da Comissão organizadora do 
SINTAE-UFRJ, disse também que os trabalhos submetidos ao SINTAE pelos 
funcionários, são avaliados e eles (comissão organizadora) possuem uma plataforma 
para avaliação estes trabalhos. 
 

Nos slides a seguir, podemos ter um panorama sobre a apresentação da Rita do SINAE-

UFRJ, e o foco direcionado a gestão de pessoal. 

 
Figura 7 - Perfil de Escolaridade dos TAEs da UFRJ (Independente do Cargo) 2013-2014 

https://www.facebook.com/groups/484425994915260/?fref=ts
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 Figura 8 - Escolaridade dos autores SINTAE no período de  2013-2014 

 

 
       Figura 9 – Trabalhos SINTAE no período de 2013-2014 
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     Figura 10 - Trabalhos por centros e campi  no período de  2013-2014 
 
   

 
      Figura 11 – Eixo Gestão e Universidade no período de  2013-2014 
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       Figura 12 – Eixo Ensino, Pesquisa e Extensão no período de  2013-2014 
 
 

 
       Figura 13 – Apresentação dos Cadernos de Resumos e Comissão Organizadora  
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A composição dos slides das figuras 8 a 13 constituiu a apresentação da Rita Cavalieri, 
que elogiou muito o trabalho da UNICAMP, representado pelo SIMTEC propagando-se 
para a 6ª edição, assim como da SINTAE-UFPR pela sua 5ª edição. 
 
Após as apresentações, tivemos debates entre os palestrantes e o público. O Sindicato 
dos trabalhadores da UFRJ esteve presente, fazendo certa crítica em relação à 
administração de pessoal da UFRJ e questionou a não participação deles na 
composição do evento. Enfatizou a importância do evento e que seria ideal a 
promoção dele em rede nacional com outros eventos do tipo. 
 
Outras questões foram sobre: 

 Como vemos a organização dos trabalhos na construção dos espaços de 
evento; 

 Através do evento local, ter uma ramificação para promover um congresso 
nacional envolvendo as universidades públicas para a troca de experiências 
entre os técnicos; 

 A utilização dos termos: técnico científico; técnicos administrativos e 
profissionais; 

 Política para estabelecer eventos desse porte como obrigatórios nas 
universidades, liberando os funcionários para participarem; 

 Sugestões também para quem não pode participar do evento em realizar a 
confecção de um vídeo para submissão; ter rodas de conversas e história oral 
como modalidades a serem apresentados no evento. 

 
 
No período da tarde o foco da mesa foi voltado para a “Divulgação do conhecimento 
em publicações eletrônicas”, tendo como mediador da mesa André Luiz Chagas 
Pereira (Superintendente de Pessoal da Pró-Reitoria 4 da UFRJ). 
 
O primeiro palestrante dessa mesa, Pedro Palotti, explanou sobre a Revista do Serviço 
Público (RSP) da ENAP (Escola Nacional de Administração Pública), publicação essa que 
possui mais de 70 anos de existência. Ele detalhou sobre o funcionamento e melhorias 
internas da revista em relação ao Comitê e Conselho Editorial, bem como da equipe 
técnica que operacionaliza a revista. Apresentou as atividades que eles possuem para a 
manutenção desse periódico ao longo desses 70 anos, e a ajuda que mantem como o 
Sistema de Bibliotecas da UFRJ em relação às questões técnicas. Eles fizeram a opção 
para o uso do OJS (Open Journal System), o mesmo software que utilizamos para 
construção do Portal de Periódicos da UNICAMP, para o gerenciamento eletrônico e 
editoração da Revista há pouco tempo, e a grande importância e significância que essa 
mudança proporcionou para a melhora da RSP. 
 
Na sequência teve a apresentação dos servidores da UFMS e IFSP com a palestra “E-
book – a gestão pública na visão dos técnicos administrativos em educação”. 
Assistimos até metade desse trabalho, em seguida saímos para retornarmos ao 
aeroporto que tinha volta programa para Campinas às 17h15. 
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Em e-mail recebido (27/10/15) do Sr. Gustavo Cravo, o mesmo agradeceu a nossa 
presença no evento. Ele relata que fizemos um excelente e proveitoso debate. Foi uma 
discussão muito rica na UFRJ ontem. Gostaram bastante. Eles filmaram o debate e 
assim que tiverem o arquivo passaram para acessarmos. Deu os parabéns à Unicamp e 
a seus servidores pela qualidade do trabalho desenvolvido. 
 

Encerramos este relato, compartilhando aos demais membros do SIMTEC sobre a 

nossa inda ao SINTAE que foi uma experiência gratificante em poder apresentar nosso 

trabalho extramuros à UNICAMP. 

 

Campinas, 29 de outubro de 2015. 

 

Gildenir Carolino Santos 

Airton Lourenço 
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