
Carta aberta aos candidat@s à Reitor da UFSC

RESPOSTA DOS COMITÊS DOS CANDIDATOS:

81 – Claudio Jose Amente e Rogerio Cid Bastos

82 – Luis Carlos Cancellier de Olivo e Alacoque Lorenzini Erdmann

Prezados e Prezadas do Movimento Ponta do Coral 100% Pública,

O movimento A UFSC PODE MAIS surgiu com o objetivo de propor uma nova gestão para a UFSC, focada 
na excelência acadêmica e na eficácia administrativa.
 
Busca uma Universidade plural e democrática, autônoma e saudável, de modo que a UFSC seja líder em suas 
áreas de atuação e protagonista nas suas finalidades, com aproveitamento pleno de seu potencial transformador
da sociedade. 

Cancellier e Alacoque pretendem implantar uma gestão compartilhada e transparente, com ações cooperativas 
e colaborativas, baseadas no reconhecimento e no respeito às diferenças. 

É com esta perspectiva que Cancellier e Alacoque lideram o movimento que quer uma Universidade 
integradora, que agregue os Campi de Araranguá, Joinville, Blumenau e Curitibanos e que realmente tenha alta
competência para que a eficiência administrativa e a excelência acadêmica promovam o bem desenvolvimento
do ensino, da pesquisa, da extensão, da cultura, esporte e lazer. 

Reafirmam nos documentos de campanha o empenho e o compromisso de gestão administrativa para prover 
condições para que todos os estudantes, professores e STAEs possam desenvolver atividade de pesquisa, 
ensino e extensão de forma plena, livre e responsável na UFSC e fora dela. 

Da mesma forma é pauta de campanha coordenar e participar de ações públicas, com toda a comunidade do 
entorno da UFSC, de Santa Catarina e do Brasil na defesa da vida – para plena integração entre Homem e 
Ambiente, com atenção especial nas áreas de interesse institucional dos Departamentos de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UFSC, por entender fundamentais para a formação humana e profissional integrada ao meio 
social e aos interesses coletivos de promoção da Qualidade de Vida Digna para Todos e futuras gerações.

Agradecemos o contato com o Movimento A UFSC Pode Mais ,

Talita Pickler - Comitê A UFSC Pode Mais 

83 –  Roselane Neckel e Lucia Helena Martins Pacheco

Prezados(as)

Em resposta à Carta Aberta aos Candidatos à Reitor da UFSC, elaborada pelo Movimento Ponta do Coral 
100% Pública, dado à importância do tema abordado, de sua relação direta com os Princípios e 
Responsabilidades Sociais da UFSC, acolhemos esta manifestação, com o compromisso de debatermos 
democraticamente as ações necessárias e de responsabilidade direta da administração central da universidade.

Saudamos a iniciativa do movimento social organizado em trazer ao debate, neste momento importante de 
definição da próxima gestão da Reitoria. Acreditamos que o processo de inclusão e responsabilidade social das



instituições públicas federais, em especial, as de ensino, pesquisa e extensão, requer criação de canais 
institucionais, vias de mão dupla, entre sociedade e universidade.

 

Assim sendo, convém destacar que nosso programa, assim como nossa atual gestão, tem compromisso com a 
inclusão social, gestão democrática e solidária, com as demandas da sociedade, pró-desenvolvimento 
sustentável, preservação ambiental, e na busca de orientar a UFSC na promoção de novos paradigmas 
políticos, econômicos, sociais e ambientais, através das atividades de ensino, pesquisa e extensão, para 
formação de um novo homem e nova sociedade democrática e justa.

Neste sentido, acerca das demandas da Carta do Movimento Ponta do Coral 100% Pública, nossa candidatura, 
numa possível nova gestão, se compromete em aprofundar o processo iniciado nesta atual gestão, entre os 
quais destacamos:

1.      Envolvimento responsável, administrativo e técnico, com gestão democrática aberta também às 
demandas da sociedade, na resolução das questões da mobilidade urbana, nas áreas limítrofes da UFSC na 
Bacia do Itacurubi;

2.      Participação ativa no processo de Elaboração do Plano Diretor Participativo de Florianópolis;

3.      Resolução da delicada situação fundiária, do patrimônio da UFSC, buscando conclusão breve dos 
trabalhos da comissão técnica nomeada. Questão básica para que possamos delimitar e demarcar território e, 
definir as responsabilidades administrativas sobre ele;

4.      Definir e regularizar de forma normativa, administrativa e política, os interesses da UFSC para o pleno 
desenvolvimento das relações de ensino, pesquisa e extensão, sobre os territórios do Manguezal do Itacurubi e 
do Parque Municipal do Manguezal do Itacurubi, bem como de sua Zona de Amortecimento, matéria em pauta
no Conselho Universitário;

Sendo o que tínhamos para o momento, reafirmamos nosso compromisso de ampliar este debate, com a 
sociedade e inclusive com as demais candidaturas, num possível segundo turno.

Comitê ROSELANE e LUCIA Campanha n. 83 para a Reitoria UFSC 2015 – Florianópolis 

84 – Edson Roberto de Pieri e arlos Alberto Marques

85 – Irineu Manoel de Souza e Monica Aparecida Aguiar dos Santos

A candidatura Irineu/Mônica manifesta sua completa adesão à luta pela Ponta do Coral 100% Pública, 
entendendo que a universidade tem um papel fundamental na discussão sobre a vida da cidade. 

A administração de uma universidade, na qual circulam mais de 40 mil pessoas por dia, não pode virar as 
costas para os grandes temas do município e do estado. A Ponta do Coral tem uma histórica ligação com a 
vida dessa cidade, desde os tempos do velho Abrigo de Menores, bem como o manguezal que temos 
próximo à UFSC é estratégico para a manutenção da vida. 

Nossa candidatura está comprometida com essas lutas que envolvem a proteção do ambiente e da vida 
humana, e seguramente atuaremos em consequência junto ao Conselho Universitário, bem como junto à 
sociedade no sentido de informar, formar e apontar caminhos de vida digna e boa para todos. 

Estaremos juntos na luta pelo Parque das Três Pontas e do Manguezal do Itacorubi, abrigando-os como 
áreas de interesse do ensino, da pesquisa e da extensão da UFSC. E estaremos juntos na luta por uma 



cidade na qual a ocupação do solo e o planejamento urbano sejam pensados e definidos pelas 
comunidades organizadas. 

Comitê da candidatura Irineu e Mônica 


