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O PASSADO É FUNDAMENTAL PARA
OS QUE QUEREM CONSTRUIR O FUTURO
Em 10 de maio de 2014 completamos 24 meses
à frente da gestão da UFSC. Poderíamos falar de
nossas realizações, como a ampliação das bolsas
para alunos em situação de vulnerabilidade
sócioeconômica ou o início de obras atrasadas
há anos, essenciais para atividades de ensino,
pesquisa e extensão nos campi. Preferimos,
porém, ressaltar que não é possível entender o
presente ou construir o futuro sem conhecer a
fundo o passado que assumimos.
Falamos, mais especificamente, dos cursos
de Odontologia e Cinema.
As reivindicações têm uma
história e estamos trabalhando
constantemente para atendêlas, apesar das dificuldades
conjunturais enfrentadas.

técnico especializado – já foi realizado em abril
de 2014. O novo servidor tem, por lei, até 45 dias
para assumir suas funções. Foram realizadas
reuniões com estudantes, coordenadoria de
Curso, chefia do Departamento de Artes e
Libras e direção do Centro de Comunicação e
Expressão (CCE) para a resolução dos problemas
que o Cinema enfrenta há quase uma década.
Todos os encaminhamentos estão sendo dados
e, não por acaso, a obra do novo prédio do CCE,
atrasada há pelo menos quatro anos, foi uma
das prioridades dessa gestão. Quanto ao Projeto
Pedagógico, a Prograd ofereceu
todo o apoio aos docentes para
sua revisão.

Vamos continuar
trabalhando com
afinco para que muito
do que nos incomoda
hoje seja resolvido a
contento, porque esta
é uma obrigação
de quem está à frente
da gestão pública

Sobre a Odontologia, é
importante frisar que a estrutura
das clínicas não recebe reformas
significativas desde 1981,
quando o curso foi instalado
no campus da Trindade.
Documentos de 2005 e 2006
já comunicavam os problemas
às gestões anteriores. Desde
outubro de 2012, nossa equipe
tem elaborado planos de ação
em conjunto com estudantes, docentes, diretoria
do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e chefia
do Departamento de Odontologia. Estamos
trabalhando com um cronograma emergencial
para que as clínicas voltem a atender à
população em condições adequadas.
Do mesmo modo, os problemas no Cinema são,
infelizmente, antigos. O que em carta aberta os
estudantes nos pediram – a contratação de um

Nossa equipe tem trabalhado
muito. É claro que sempre
queremos que as coisas se
resolvam com maior brevidade,
mas, no serviço público, a
legislação prevê trâmites dos
quais não podemos e nem
devemos fugir. Podemos garantir à
comunidade que vamos continuar
trabalhando com afinco para que
muito do que nos incomoda hoje
seja resolvido a contento, não
apenas porque esse é o nosso
desejo, mas, sobretudo, porque é uma obrigação
de quem está à frente da gestão pública. Aos
que vêm colaborando para tornar as realizações
possíveis, o que podemos dizer é o mais sincero
“muito obrigada!”. Os desafios são muitos, mas
eles fazem parte da história da UFSC. Sigamos
em frente sempre, com coragem e determinação.
Os frutos já obtidos mostram que vale a pena!
Roselane Neckel e Lúcia Helena Martins Pacheco
Reitoras da UFSC

CAMPI

PROGRAD ADOTA PROVIDÊNCIAS PARA MELHORIA
DA ESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBANOS
Em paralelo ao andamento das
obras de espaço físico no campus
Curitibanos, a Universidade Federal
de Santa Catarina mantém um
termo de cooperação técnica
com o Governo do Estado de
Santa Catarina com a finalidade
de compartilhar com a UFSC
as dependências do Centro de
Educação Profissionalizante
(CEDUP), para o desenvolvimento
das atividades didáticas dos
cursos ofertados. O espaço
estará disponível a partir do
segundo semestre de 2014. O
campus da região Meio-Oeste
oferece os cursos de graduação
em Agronomia, Ciências Rurais,

Engenharia Florestal e Medicina
Veterinária. O pró-reitor de
graduação da UFSC, Julian Borba,
informa que a construção do prédio
de Fitotecnia, cuja extensão será de
1.500 metros quadrados, está em
execução, com previsão de entrega
em julho de 2014. O investimento
na obra é da ordem de R$ 1,8
milhão. Julian Borba esclarece que
o projeto para a construção do
Hospital Veterinário – importante
demanda do campus – já foi licitado
e contratado e está orçado em
R$ 15 milhões. O prédio CBS 02,
com salas de aula e laboratórios,
está em fase de finalização
de projeto pelo Departamento

de Projetos de Arquitetura e
Engenharia (DPAE) da Universidade,
com previsão de licitação ainda
no primeiro semestre deste ano.
O prédio está orçado em mais de
R$ 30 milhões. “Entre 2012 e 2014
foram empenhados R$ 2.861.998,17
em materiais permanentes para
o campus Curitibanos. Além
disso, também estão sendo feitas
contratações de novos técnicosadministrativos em Educação, com
edital em andamento”, explica
o pró-reitor. Novos técnicos e
docentes foram nomeados no
ano de 2013 e estão previstas
contratações em edital a ser
lançado ainda em 2014.

PROAD

CAMPI

UFSC RESCINDE CONTRATO
COM A COMCAP

CAMPUS JOINVILLE ESCOLHE
NOVOS DIRETORES

A Prefeitura do Campus Universitário, por meio da
Pró-Reitoria de Administração (PROAD), rescindiu
o contrato com a Companhia de Melhoramentos
da Capital (COMCAP) para prestação de serviços
de manutenção e conservação das áreas verdes do
campus de Florianópolis. O acordo, firmado em 10
de fevereiro de 2014, foi desfeito no último dia 29. O
prefeito do campus, Nailor Novaes Boianovsky, afirma
que “a empresa, desde o início de suas atividades,
não cumpriu o compromisso assumido com a UFSC,
gerando um cenário de incerteza e insegurança quanto
ao estado de conservação das áreas verdes”. A não
realização de “mutirão”, o quantitativo insuficiente
de pessoal e de equipamentos para realização das
tarefas, o não recolhimento das sobras dos serviços e
a pendência quanto à limpeza e pintura dos meios-fios
do campus são apontados como fatores que levaram
ao rompimento do contrato. Atualmente, uma empresa
terceirizada realiza os trabalhos de manutenção e
conservação das áreas verdes na UFSC.

A comunidade acadêmica da Universidade Federal de
Santa Catarina em Joinville elegeu no dia 28 de abril os
seus novos diretores acadêmico e geral. Os docentes
Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, nova diretorageral, e Maurício de Campos Porath, novo diretor
acadêmico, tomaram posse no dia 6 de maio durante
sessão extraordinária do Conselho Universitário
(CUn). A consulta informal para a indicação dos novos
diretores de Joinville contou com o voto paritário de
562 alunos, 60 professores e 24 servidores técnicoadministrativos em Educação (TAEs). Conforme ata do
processo eleitoral, a chapa dos novos diretores venceu
com 43,11% dos votos. Essa foi a primeira vez que
um campus da UFSC fora de Florianópolis elegeu seus
dirigentes. A nomeação da diretoria administrativa é
feita por meio de indicação da direção-geral. “Temos
uma equipe altamente qualificada e precisamos criar
mecanismos de motivação dos nossos docentes”,
aponta o diretor acadêmico.
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