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À Diretoria da APUFSC e ao Conselho de Representantes - CR
do sindicato dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Florianópolis, Santa Catarina

Prezados Sr. Presidente e Conselheiros,

Os docentes do Departamento de Física filiados ao Sindicato dos Professores da Universidade Federal de
Santa Catarina realizaram uma reunião emergencial no dia 18 de dezembro de 2020, às 17 horas. Essa reunião teve
como pauta única a discussão das condições de trabalho dos docentes do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
da UFSC (CFM). A reunião foi realizada no formato online e foram convidados docentes não filiados à APUFSC,
docentes de outros Departamentos do CFM e representantes dos servidores técnicos administrativos da instituição,
que atuam no referido Centro de Ensino.

O tema da pauta única foi: Condições de trabalho e segurança dos docentes e discentes do CFM.

Esse encontro de emergência se tornou necessário devido à patente falta de segurança nas imediações
do CFM, que culminou recentemente com a violência (homicídio) sofrida por um cidadão em local próximo
ao Departamento de Química, lugar ermo, sem iluminação e descuidado institucionalmente nos últimos anos.
Sabemos que os diversos cortes em investimentos e verbas de custeio não é resultado de políticas institucionais
da entidade, porém, é dever e direito dos trabalhadores, docentes e servidores técnicos cobrarem suas chefias
superiores por melhores e necessárias condições de trabalho e segurança.

O entorno dos prédios do CFM sofre com falta de iluminação (lâmpadas queimadas/ desativadas/ quebradas)
há vários semestres. O portão de entrada da “Serrinha” não possui cancela e a passarela adjacente foi desativada
por falta de manutenção há vários semestres. Apesar do grande trabalho do SSI (Secretaria de Segurança
Institucional) e dos vigilantes terceirizados que atuam na área, a falta de um plano institucional de segurança
coloca em risco a vida da comunidade local, bem como a de servidores docentes, técnicos administrativos,
discentes e funcionários terceirizados.

Este pedido é para que a APUFSC realize a cobrança formal, com um pedido de planejamento detalhado
de ação efetiva para os próximos semestres visando o reforço da segurança da nossa comunidade acadêmica.
Pedimos que essa cobrança seja feita à direção central (Reitoria) e à direção do Centro de Ensino – CFM. Além
disso, pedimos que as seguintes ações emergenciais e imediatas sejam implementadas:

1. Restabelecimento e reforço da iluminação das áreas externas que circundam os prédios e do estacionamento.

2. Revisão das cercas e alambrados que delimitam o CFM.

3. Instalação de monitoramento local das câmeras de vigilância, que já existem.

Acreditamos que apenas com planejamento, transparência, diálogo e AÇÃO podemos mitigar de forma
concreta, num curto espaço de tempo este grave problema, e promover melhorias significativas no médio e longo
prazo.



Estes servidores aguardam anciosos as decisões da direção da APUFSC sobre o tema. Assinam este
documento os representantes do Dept. de Física no Conselho de representantes da APUFSC e outros membros na
comunidade acadêmica que endossam este pedido.

Sinceras saudações,

Prof. Dr. Jorge D. Massayuki Kondo
Conselheiro na APUFSC

Prof. Dr. Lucas Nicolao
Conselheiro Suplente na APUFSC
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