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O Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC), 

em reunião extraordinária aberta realizada no dia 21 de outubro de 2022, faz um apelo público 

ao presidente do Senado Federal,  ao presidente da Câmara dos Deputados,  ao Ministro da 

Educação e aos senadores e deputados federais catarinenses para que atuem no Congresso 

Nacional no sentido de garantir a recomposição urgente do orçamento anual da instituição.

O corte de R$ 12,6 milhões nos recursos da Universidade, efetivado em junho, 

compromete as atividades de ensino,  pesquisa e extensão da UFSC. Os esforços da gestão,  

direcionados a assegurar as iniciativas que apoiam a permanência de estudantes em situação 

de vulnerabilidade econômico-social, implicam restrições de gastos às unidades de ensino e a 

adoção de medidas que podem comprometer o orçamento de 2023. Sem a reversão dos cortes,  

a UFSC deverá fechar o ano com déficit de pelo menos R$ 5 milhões, além das contas que 

deixarão de ser pagas nos meses finais do ano.

Há 60 anos,  a UFSC atua em prol  do desenvolvimento econômico e social  de 

Santa Catarina e do Brasil, tanto com a formação de profissionais especializados e qualificados 

como no desenvolvimento das atividades produtivas. Nos dois anos de pandemia de COVID-19, 

a Universidade esteve ombro a ombro com a sociedade, uma ação reconhecida pela Prefeitura 

Municipal  de  Florianópolis,  pela  Associação  Catarinense  de  Medicina  e  pelo  Conselho  de 

Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina.

Neste  momento,  a  Universidade  precisa  da  colaboração  da  sociedade 

catarinense.  O  Conselho  Universitário,  instância  máxima  de  deliberação  da  UFSC,  apela  à 

presidência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Santa Catarina, aos deputados 

estaduais,  a  prefeitos  e  vereadores  dos  municípios  catarinenses  e  a  representantes  da 



sociedade civil  organizada para  que manifestem,  junto ao Congresso Nacional,  seu apoio à 

imediata recomposição orçamentária.

Florianópolis, 21 de outubro de 2022.

IRINEU MANOEL DE SOUZA
Presidente
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