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Contextualização 

 

O que é um organograma? 

Os organogramas são representações gráficas de unidades administrativas, a hierarquia 

entre elas e as relações de comunicação existentes.  

Todo organograma é montado com caixas, no nosso caso, cada uma delas representa 

uma função do campus. Um organograma não representa pessoas, e sim funções. Na UFSC, as 

funções são designadas por portaria e geralmente acompanhadas por uma função gratificada 

(FG), cargo de direção (CD) ou função comissionada de curso (FCC). No entanto, existem 

funções não remuneradas, ou seja, sem atribuição de FG, CD ou FCC. 

É importante lembrar que o organograma é uma representação da estrutura em 

determinado momento da história e que pode mudar daqui um tempo. 

 

Em nossa proposta constam: 

 Minuta do Organograma do Campus Blumenau – Versão IDEAL 

 Competências/Atribuições de cada setor. 

 

Considerações importantes sobre a proposta: 

A minuta do organograma se refere à situação idealizada para o longo prazo, pois exige 

uma quantidade maior de técnicos-administrativos para atender a demanda do campus, com 1 

(um) setor de serviço de expediente por departamento, 1 (um) setor de serviço de expediente por 

curso de graduação, e 1 (um) setor de serviço de expediente por curso de pós-graduação. A 

minuta considera, ainda, a previsão de implementação de novos departamentos de ensino e a 

implementação dos novos cursos de pós-graduação no campus. 

É importante ressaltar que a minuta foi concebida levando-se em consideração a 

estrutura da sede, portanto, entende-se que esta minuta obedece o princípio da isonomia, na qual 

as condições de pessoal seriam equivalentes ao praticado na sede. Assim, os servidores lotados 

nos setores de serviço de expediente estariam vinculados hierarquicamente e funcionalmente à 

mesma pessoa. Por exemplo, atualmente as servidores lotadas na Secretaria dos Departamentos 

estão vinculados hierarquicamente à Chefe de Divisão de Secretaria (autoridade hierárquica), e 

não aos chefes de departamento, a quem elas respondem no dia-a-dia (autoridade funcional). 

As funções gratificadas foram definidas e atribuídas após realização de consulta dos 

organogramas da sede (http://dpgi.seplan.ufsc.br/organograma-ufsc-estrutura-geral/), e tendo em 

vista a natureza das atribuições (nível de responsabilidade). Por exemplo, atribuiu-se uma FG1 

para as chefias dos Núcleos tendo em vista que na sede também é feito dessa forma. 

Os laboratórios de ensino foram incluídos no organograma, pois representam a 

localização física dos técnicos de laboratório. No entanto, não há atribuição de função de 

confiança, pois os técnicos de laboratório na UFSC reportam-se diretamente à chefia do 

departamento na qual o laboratório está vinculado. 

http://dpgi.seplan.ufsc.br/organograma-ufsc-estrutura-geral/

