
Começaram, no dia 4 de novembro, os debates 
institucionais sobre a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh). A participação da 
comunidade universitária nesses eventos – que 
ocorrem até 25 de novembro – é fundamental 
para que se possa discutir com a profundidade 
necessária um tema que diz respeito não apenas 
ao Hospital Universitário (HU), mas a cada um de 
nós, tendo em vista que o HU é um patrimônio da 
sociedade catarinense.
A decisão do Conselho Universitário (CUn) de 
promover os debates e ampliar a discussão 
merece ser reconhecida e 
louvada. Este é um processo 
democrático importante, que 
vai culminar em uma consulta 
pública, a ser realizada em abril 
de 2015. O resultado de todas 
essas ações será essencial para 
embasar os conselheiros na sua 
tomada de decisão, pois caberá 
ao CUn decidir sobre a adesão 
ou não à Ebserh.
Disponibilizamos on-line 
para todos e todas, ainda 
em outubro, os documentos 
reunidos pela comissão 
instituída pela Portaria nº 
1249/2013. No site há desde leis sobre a matéria 
até documentos de entidades contrárias à 
adesão à empresa. A comunidade poderá, assim, 
ter uma visão mais ampla sobre a questão.
O que se viu no dia 4 merece ser destacado. 
Argumentos diferentes sobre a empresa foram 
apresentados com clareza pelos integrantes da 
mesa – João Pedro Carreirão Neto e Simone 
Hagemann, representando o Fórum Catarinense 
em Defesa do SUS e Contra a Privatização da 
Saúde; o reitor da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), José Arimatéia Dantas Lopes; a vice-
diretora do HU, Maria de Lourdes Rovaris, e 
os procuradores do Ministério Público Federal 
(MPF) Maurício Pessutto e André Bertuol. 
Essa pluralidade – aliada à participação da 
plateia – demonstra o quanto a realização 
dos debates é essencial. Dúvidas foram 
apresentadas, respondidas, discutidas. Podemos 
ver a Universidade, mais uma vez, imbuída 
no cumprimento de sua função social. Nos 
próximos debates, contaremos com a presença 
de representantes tanto da Ebserh quanto 

de entidades e movimentos 
contrários à implantação 
da empresa.
Queremos, mais uma vez, 
convidar você a se integrar a 
estas discussões. Os debates 
serão realizados nos centros 
de ensino e no auditório 
da Reitoria – o calendário 
completo está nesta edição 
do Notas e também no site da 
Universidade. Os vídeos de 
cada um desses eventos será 
disponibilizado na internet, 
ampliando ainda mais o alcance 
das atividades ali realizadas. 

Temos certeza de que, com isso, qualquer 
decisão será tomada de forma fundamentada, 
crítica e serena. A Universidade é um lugar de 
produção de conhecimento e é preciso fazer valer 
essa condição diuturnamente, em sala de aula, 
em laboratórios de pesquisa ou em processos 
de gestão propriamente ditos. Sua participação 
é mais do que importante: é fundamental. 
Contamos com você.

Roselane Neckel e Lúcia Helena Martins Pacheco
Reitoras da UFSC

O CUN E A IMPORTANTE DECISÃO DE 
PROMOVER DEBATES SOBRE A EBSERH

Trata-se de um tema 
que diz respeito não 
apenas ao Hospital 
Universitário, mas a 
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CALENDÁRIO COMPLETO DOS DEBATES 
INSTITUCIONAIS SOBRE A EBSERH

DOCUMENTOS SOBRE EBSERH E VÍDEOS 
DOS DEBATES DISPONÍVEIS ON-LINE

CRONOGRAMA

TRANSPARÊNCIA

O Conselho Universitário aprovou, em 30 de outubro, a realização de sete debates sobre a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh). O primeiro aconteceu no dia 4 de novembro. Confira na tabela a seguir o calendário 
dos próximos encontros.

A comissão instituída pelo Conselho Universitário para analisar a realidade do Hospital Universitário (HU) e temas 
relacionados à Ebserh reuniu uma série de documentos importantes. Foram disponibilizadas atas das reuniões, 
relatórios, diagnósticos do HU, contratos, legislação, documentos do Ministério da Educação, do Tribunal de Contas 
da União, do Ministério Público Federal, além de outros textos reunidos durante os mais de 12 meses de trabalho 
da comissão. 

Serão disponibilizados, ainda, os vídeos dos sete debates institucionais sobre a Ebserh, na íntegra. O primeiro e o 
último debates são abertos à comunidade interna e externa e serão também transmitidos ao vivo, pela internet.

Os documentos e vídeos podem ser acessados por todos os interessados a partir do link http://bit.ly/DocsEbserh.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

Data Debate Local

10/11 
15h a 19h

2º Debate: 
CCB, CCS e CDS

Auditório da Reitoria

13/11 
9h a 12h e 14h a 18h

3º Debate: 
HU Auditório do HU

14/11 
14h a 18h

4º Debate: 
CED, CFH e CCE Auditório do CCE

17/11 
19h a 22h

5º Debate: 
CSE e CCJ Auditório do CCJ

18/11 
14h a 18h

6º Debate: 
CCA

Auditório do CCA 
(Itacorubi)

25/11 
a partir das 19h

7º Debate: 
Comunidade interna e externa, CTC, CFM 

(com transmissão via internet para os campi 
da UFSC) 

Auditório Garapuvu 
(Centro de Eventos)


