
Candidatos(as) a Reitor(a) e a Vice-Reitor(a) da Universidade Federal de Santa Catarina

Confiança na UFSC 
Após a inscrição da chapa foi iniciada 
a construção coletiva de nosso 
programa de ações. Com este programa 
pretendemos realizar uma gestão 
humanizada, propositiva e resolutiva, 
capaz de cumprir a missão institucional 
da nossa universidade. Dois pontos 
foram fundamentais nessa construção: 
•A CONFIANÇA na comunidade para 
cumprir a missão da UFSC. •O caráter 
COLETIVO de nosso programa de ações. 
O resultado final desta construção será 
base para nosso governo. Para divulga-los 
utilizaremos as redes sociais em respeito 
à comunidade e ao meio ambiente. Nossa 
campanha não pretende se assemelhar a 
uma campanha política partidária onde é o 
marketing e não as ideias que prevalece! 
A logomarca (DNA - essência da vida) 
surgiu como resultado do processo de 
construção. Seus filamentos básicos são: 
confiança, credibilidade e coerência. Não 
aceita que grupos se sobreponham ao 
livre debate de ideias. Possui credibilidade 
perante a comunidade local, nacional e 
internacional. A coerência é sua essência.
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A UFSC Pode Mais
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.

Luis Carlos 
Cancellier de Olivo 
Reitor

Alacoque 
Lorenzini Erdmann 
Vice-Reitora
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A UFSC é o nosso compromisso 
A UFSC viveu nos últimos três anos uma 
grande transformação em direção ao 
projeto de uma universidade pública em 
seu sentido pleno: políticas de inclusão e 
permanência estudantil; ações institucio-
nais de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão, incrementando a qualidade da 
produção acadêmica; profissionalização 
das relações de trabalho e da gestão; 
respeito à diversidade e combate aos 
preconceitos; atuação junto às comunida-
des e à sociedade. Somos hoje a quarta 
melhor universidade federal do país. É 
para avançar ainda mais que reapresenta-
mos nossa candidatura para a reitoria da 
UFSC. Reafirmamos os grandes princípios 
que regeram a gestão: transparência e 
compromisso institucional; democracia, 
diálogo e participação da comunidade; 
qualidade acadêmica; defesa de uma 
universidade socialmente referenciada e 
planejamento dos campi como espaços 
de cidadania. Convidamos a todos e todas 
para participar deste movimento:  
continuar avançando e não retroceder.  
O nosso compromisso é a UFSC. 

Roselane 
Neckel 
Reitora

Lúcia Helena 
Martins Pacheco 
Vice-Reitora
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Somos Tod@s UFSC 
O Movimento Somos Todos UFSC, 
formado por docentes, técnicos, 
estudantes e membros da comunidade 
externa, vem discutindo os grandes 
temas relacionado à UFSC desde 2010. 
Defendemos intransigentemente o 
caráter público e a democratização da 
UFSC. Temos posições claras diante de 
questões polêmicas, como por exemplo 
defendendo as 30 horas e dizendo não à 
EBSERH. Buscamos fortalecer a produção 
e a socialização dos saberes filosófico, 
científico, tecnológico e artístico. Somos 
frontalmente contrários ao processo 
de privatização que está em curso 
com a política de cortes na educação. 
Vamos juntos resgatar a esperança, 
retomar o ânimo da vida universitária em 
suas diferentes comunidades e áreas 
do conhecimento. Os Princípios que 
defendemos são sustentados por Ações 
que serão implementadas por meio de um 
processo de gestão democrática, atuando 
eficazmente em todas as instâncias 
da UFSC.

UFSC +
Passamos por um período difícil na 
economia com efeitos também nas 
universidades. A Chapa UFSC +, formada 
pelos profs. Edson De Pieri e Bebeto Mar-
ques, sabe do desafio e está preparada. 
Manter qualidade acadêmica, contribuir 
com inovação para desenvolvimento e 
cidadania são as principais funções da 
universidade. Assim, propomos mudanças 
que visam mais eficiência administrativa, 
aproveitando as competências dos TAE, 
desprestigiados como categoria por várias 
gestões. Mudanças também acadêmicas, 
com reformas curriculares e pedagógicas 
para autonomia intelectual dos alunos e 
mantendo políticas de assistência estu-
dantil. Também almejamos transforma-
ções nas práticas políticas, por exemplo, 
pela democratização das informações; 
promovendo debates atuais; respeitando 
a autonomia dos movimentos estudantis 
e sindicais; incluindo a sociedade e forta-
lecendo os Campi no interior. Uma reitoria 
não pode tudo, mas é capaz de estimular 
o respeito às diferenças, recuperar con-
fiança e apoiar boas iniciativas.

Edson Roberto  
De Pieri 
Reitor

Carlos Alberto 
Marques 
Vice-Reitor

Irineu Manoel 
de Souza 
Reitor

Mônica Aparecida 
Aguiar dos Santos 
Vice-Reitora
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