Ofício n.º 01/2022 – Apufsc-Sindical

Florianópolis, 20 de janeiro de 2022

Ao Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina
Professor Ubaldo César Balthazar
Assunto: Consulta de Opinião APUFSC - Eleição para Reitoria em 2022
Prezado Professor Ubaldo Balthazar
Pelo presente, informamos que a APUFSC pretende realizar uma Consulta de Opinião (Consulta)
recolhendo a preferência dos participantes sobre os nomes (Chapa) dos/as eventuais candidatos/as à
futura reitoria (gestão 2022-2026) dispostos a inscreverem-se na eleição legal e formal junto ao
Egrégio Conselho Universitário (CUn).

Para a conduzir a Consulta, a APUFSC constituirá uma Comissão Organizadora, editará um conjunto
de regras e promoverá a divulgação da mesma em todas as suas mídias, inclusive espera poder
igualmente fazê-lo nos meios de divulgação da UFSC. O Calendário da Consulta será:
Inscrições das chapas: 7 a 14 de fevereiro
Campanha: 15 fevereiro a 11 de março
Votação no 1º Turno: 14 a 17 de março
Votação no 2º turno: 11 a 14 de abril
A Consulta que promoveremos, via a plataforma e-Democracia, será aberta a todos/as membros da
comunidade universitária – portanto, não apenas docentes – que desejarem dela participar. Para tanto,
apresentamos formalmente a solicitação dos dados dos possíveis participantes dessa Consulta (todos
os alunos de graduação e pós-graduação, servidores docentes e técnicos da ativa, com matrículas
junto à UFSC, acrescido de suas respectivas unidades). Como o tempo é exíguo e, principalmente,
para proteger tais dados, indicamos a transferência direta dos mesmos aos coordenadores da
Plataforma e-Democracia, até a data de 1º de fevereiro de 2022.
Atenciosamente

Prof. Carlos Alberto Marques
Presidente
Apufsc-Sindical
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A Apufsc sentiu-se, infelizmente, forçada a realizar essa Consulta em separado das demais entidades,
visto que DCE, APG e Sintufsc foram irredutíveis em fixar um calendário da Consulta que colidia
com o Calendário do CUN, pois finalizaria em data posterior às inscrições de candidaturas no
Egrégio Conselho. Isso contraria a tradição das eleições para a reitoria da UFSC e comprometeria a
principal finalidade da Consulta, que é dar maior legitimidade a chapa inscrita na eleição no CUn.

