
O anúncio

Durante cerimônia de expansão 
do Plano Nacional de Educação, 
a presidente Dilma Rousseff 
anunciou a criação de 
um campus da UFSC em 
Blumenau, frustrando o anseio da 
população regional que esperava 
o anúncio da criação de uma nova 
universidade

No mesmo dia, lideranças 
políticas regionais conseguiram 
que o campus pudesse surgir 
a partir da estrutura, dos 
professores e dos alunos da 
Furb. O MEC deu prazo de 
30 dias para que um plano de 
fusão fosse encaminhado ao 
governo federal

Alunos, professores e servidores 
da Furb promoveram a segunda 
passeata pela Furb Federal. No 
Facebook foi criado o Movimento 
Sou Pela Furb Federal que teve 
adesão de 28,9 mil membros
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Os entraves 
do processo

Dois meses 
depois

O projeto ainda não 
foi encaminhado ao 

governo federal
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Greve servidores 
da UFSC
A paralisação começou em 
junho e se estendeu até final 
de setembro. Foram 113 dias 
de greve. Teve adesão de 
mais de 70% dos técnico-
administrativos, mais de 
1,1 mil funcionários. Entre 
as principais reivindicações 
estavam o reajuste salarial, 
o reposicionamento de 
aposentados e a abertura 
imediata de concursos 
públicos para substituição da 
mão de obra terceirizada

Eleições Sinsepes - Furb
No final de setembro foram abertas inscrições para a eleição que 
vai escolher os novos representantes do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Ensino Superior de Blumenau (Sinsepes). O prazo 
de inscrição foi até 5 de outubro. Duas chapas estavam inscritas, 
mas uma teve a inscrição impugnada. Diante disso, uma chapa vai 
disputar hoje a eleição da nova diretoria

Eleições novo reitor UFSC
Em setembro foram abertas as inscrições para candidatos se 
inscreverem no processo eleitoral que vai eleger o novo reitor da 
UFSC. O prazo terminou dia 29 de setembro. Cinco candidatos 
disputam a vaga para suceder Alvaro Prata. Todos estão em 
campanha. A eleição será dia 10 de novembro

Enchente
No dia 8 de setembro, uma 
comitiva da Furb iria visitar 
a UFSC para detalhar cada 
um dos cursos oferecidos 
e como eles poderiam ser 
incorporados. A visita teve 
de ser adiada por conta 
da enchente que trouxe 
prejuízos para o Vale do 
Itajaí. O encontro ocorreu 
uma semana depois
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patrick rodrigues - 9/9/2011 As explicações

O assunto na UFSC é a eleição do novo
reitor. Estou agoniado e angustiado 
porque estamos com o projeto atrasado

Alvaro Prata, reitor da UFSC

Apesar do atraso, não haverá prejuízo no 
início da oferta dos cursos, porque eles 
só começam no segundo semestre de 2012

João Natel, reitor da Furb

Não temos informações sobre os estudos. 
Desde a visita que a comitiva da Furb fez 
à UFSC, em setembro, não se falou mais 
sobre o assunto

Clóvis Reis, coordenador do comitê 
Pró-Federalização da Furb


