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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.

Hall do Centro de Ciências da Saúde,  
1º andar Campus Trindade 
88.040-900 - Florianópolis/SC

facebook.com/ufscmais

(48) 3721-6989

ufscmais2@gmail.com

www.ufscmais.com/home

UFSC +
Passamos por um período difícil na economia com 
efeitos também nas universidades. A Chapa UFSC +, 
formada pelos profs. Edson De Pieri e Bebeto Marques, 
sabe do desafio e está preparada. Manter qualidade aca-
dêmica, 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. Mu-
danças também acadêmicas, com reformas curriculares 
e pedagógicas para autonomia intelectual dos alunos e 
mantendo políticas de assistência estudantil. Também 
almejamos transformações nas práticas políticas, por 
exemplo, pela democratização das informações; promo-
vendo debates atuais; respeitando a autonomia dos mo-
vimentos estudantis e sindicais; incluindo a sociedade e 
fortalecendo os Campi no interior. Uma reitoria não pode 
tudo, mas é capaz de estimular o respeito às diferenças, 
recuperar confiança e apoiar boas iniciativas.
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