
A consulta pública sobre a adesão ou não do HU 
à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) acontece no próximo dia 29 de abril. 
A iniciativa é resultado de ampla discussão 
realizada no Conselho Universitário e certamente 
será um momento muito importante para a 
história da Universidade e sua consolidação 
como instância que preza pela democracia 
em suas tomadas de decisão. Ao votarem, 
estudantes, técnicos e professores terão a 
oportunidade de dizer o que desejam para o 
Hospital. O resultado da consulta será um dos 
elementos que irão subsidiar a 
decisão do CUn. 
Para liderar este processo, o 
Conselho constituiu um grupo 
de trabalho (GT), nomeado 
pela Portaria nº 431/2015/GR, 
de 18 de março de 2015, e 
integrado por dois estudantes, 
dois professores e dois 
técnicos-administrativos em 
Educação. O GT tem entre 
as suas funções elaborar o 
mapa final com os resultados 
da votação e encaminhá-lo ao 
CUn, juntamente com o relatório 
das atividades realizadas. As 
normas para a consulta foram publicadas em 15 
de abril e preveem que a votação será de caráter 
universal e sua apuração, estratificada. Assim, 
cada conselheiro saberá o que o segmento ou 
unidade que representa pensa sobre a matéria, 
algo fundamental diante de uma decisão tão 
relevante. 
Ao longo de 2014 foram realizados sete 
debates, que contaram com a presença de 
autoridades como reitores, representantes da 
EBSERH, dirigentes de hospitais universitários, 

representantes do Fórum Catarinense em Defesa 
do SUS e Contra a Privatização da Saúde  e 
procuradores do Ministério Público Federal. Os 
vídeos desses encontros foram disponibilizados 
na página http://consultapublicahu.ufsc.br/, 
onde a comunidade também terá acesso a 
documentos como relatórios e diagnósticos 
acerca da situação atual do Hospital no que 
tange a ensino, leitos e pessoal. Em 27 de abril, 
às 18h30, mais um debate vai acontecer, desta 
vez apoiado pelo GT que está coordenando 
a consulta pública. 

Este artigo, mais do que 
informar, pretende convidá-
la, convidá-lo, a participar da 
consulta pública, a emitir sua 
opinião. Entre no Portal da 
UFSC, no Blog da Gestão, 
na página criada pelo grupo 
de trabalho, busque fontes 
diversificadas de informação, vá 
ao evento do dia 27, questione, 
não deixe de se manifestar. 
Acreditamos que a construção 
de uma UFSC cada vez mais 
democrática e plural depende 
essencialmente da participação 
cidadã de cada um e de cada 

uma. O Conselho Universitário quer e  precisa 
saber o que você pensa sobre a adesão ou não à 
EBSERH. A decisão final – seja ela qual for – terá 
grande impacto não apenas junto à comunidade 
universitária. Como já escrevemos na edição de 
7 de novembro de 2014 do Notas da Gestão, o 
HU é um patrimônio de todos os catarinenses. 
Não podemos nos eximir da responsabilidade de 
discutir o seu presente e construir o seu futuro!

Roselane Neckel e Lúcia Helena Martins Pacheco
Reitoras da UFSC

DEMOCRACIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL: 
CONSULTA PÚBLICA SOBRE O FUTURO DO HU

A construção de uma 
UFSC cada vez mais 
democrática e plural 

depende essencialmente 
da participação cidadã de 
cada um e de cada uma. 

O CUn quer e precisa saber 
o que você pensa sobre a 
adesão ou não à EBSERH.
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CPA CONCLUI RELATÓRIO 
E REÚNE-SE COM 
COORDENADORES

REITORA REÚNE-SE 
COM LIDERANÇAS

ARARANGUÁ ELEGE 
NOVOS DIRETORES

OPORTUNIDADES

AVALIAÇÃO CAMPI

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) enviou ao 
MEC o documento final da autoavaliação institucional 
referente a 2014. O relatório contém os resultados 
da pesquisa on-line finalizada em fevereiro deste 
ano e a análise de documentos como o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Relatório de 
Gestão e o Roteiro de Avaliação Institucional (RAI). 
Novas etapas do processo de avaliação serão iniciadas 
em julho. Pela internet, os estudantes participarão 
da avaliação nos períodos de rematrícula. Além da 
autoavaliação institucional parcial, o aluno avaliará 
cada disciplina cursada no semestre. Já os técnicos-
administrativos em Educação, professores e gestores 
responderão ao questionário a partir de agosto, com 
formulações adequadas às suas áreas de atuação. 
Uma reunião da CPA com coordenadores de cursos 
de graduação aconteceu no dia 14 de abril e contou 
com a presença dos pró-reitores de graduação, Julian 
Borba e Rogério Souza, e da diretora de Ensino, Tereza 
Cristina Rozone de Souza. Em breve, o resultado 
da primeira etapa de avaliação será divulgado à 
comunidade universitária. 

Roselane Neckel esteve em Joinville, 
no dia 23 de março, em reunião com 
o senador Luiz Henrique da Silveira, o 
prefeito Udo Döhler e o deputado federal 
Mauro Mariani. Em pauta, investimentos 
para a consolidação do campus. Antonio 
Cezar Bornia, pró-reitor de Planejamento 
e Orçamento, Sergio Luis Schlatter 
Junior, diretor de Assuntos Estudantis, 
além da direção do Campus Joinville e 
estudantes, participaram do encontro.

Os professores Eugênio Simão e 
Fabrício de Oliveira Ourique foram eleitos 
diretores do Campus Araranguá, em 
consulta pública realizada em março. 
Simão é graduado em Engenharia da 
Computação (PUC/PR) e doutor em 
Engenharia Quimica (UFSC). Ouriques é 
graduado em Engenharia Elétrica (PUC/
RS) e doutor em Engenharia Elétrica pela 
Universidade do Novo México. Ambos 
atuam no Curso de Graduação em 
Engenharia de Computação.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

A Secretaria de Cultura (SeCult) 
lançou no dia 15 de abril, o Edital 
001/2015 – Programa de Apoio às 

Ações de Cultura. O Procultura tem por 
objetivo apoiar financeiramente, no todo 
ou em parte, ações de cultura propostas 
por servidores docentes e técnico-
administrativos e que tenham relação com o 
ensino, a pesquisa e a extensão universitária. 
O período de inscrição encerra-se em 30 de 
abril de 2015. 

1 A Pró-Reitoria de Pesquisa 

publicou os editais 2015/2016 do 

Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação em Pesquisa Científica, do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

e do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica para o Ensino Médio. As 

inscrições deverão ser feitas no período de 

10 de abril a 13 de maio de 2015.
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