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Boa Tarde, 
Caros professores do Depto. de Ciência da Informação, 
 
Viemos por meio deste informar a decisão maioritária do curso de graduação em Ciência
da Informação: 
 
Apoiamos, política e verbalmente, uma greve geral em prol do repasse de recursos para a
recuperação orçamentária de plena educacional da universidade. Neste sentido, os
estudantes apoiam também aos docentes, visando que se mantenha a universidade e a
pesquisa em pleno funcionamento público, gratuito e de qualidade. 
 
No entanto, a decisão, definida em duas consultas e maioritária, define que, apesar do
apoio à greve, desejamos respeitas as decisões individuais de cada docente ‑ ao menos
até que se saia uma decisão geral sindical ou administrativa da UFSC ‑ bem como dos
estudantes que não desejam ser prejudicados por eventuais provas e faltas que possam
levar. Ou seja, cada docente tem a liberdade de decidir quanto à sua posição, e aplicar tal
posicionamento à suas turmas que possuem alunos do curso de CI. Pedimos apenas que
tenham flexibilidade, responsabilidade e consciência, para que nenhum aluno ‑ e
obviamente nem sua disciplina ‑ seja prejudicada nem no sentido de ser penalizado por
estar defendendo a universidade como grevista, nem no sentido de ser prejudicado como
estudante atendente às aulas, e muito menos no sentido de estudantes que estão,
tristemente, sendo barrados de entrar no prédio por alunos de outros cursos . Seguimos
em prol da nossa universidade, e confiamos em trabalharmos juntos pelo CIN, não
queremos confusão nem passar por cima de outras categorias. 
 
Aos professores que liberarem turmas com alunos da disciplina de Ciência da Informação,
por gentileza, que informem as atividades de greve que eles podem atender no seu
horário de aula para que não fiquem totalmente prejudicados. Não estamos limitando que
eles participem de atividade de greve de determinado curso, e deixamos livres para que
eles se permitam participar da greve na atividade que achar melhor ‑ seja da agenda do
CED ou de outro centro ‑ SEMPRE solicitando que isso seja alinhado com você, professor.
Cada aluno é individualmente responsável por justificar sua presença em sala de aula e/ou
atividades de greve. Por favor sejam flexíveis na medida do possível, permitindo tais
atividades. 
 
Quaisquer novas comunicações, estaremos informando por e‑mail. Muito obrigada pela
atenção, consideração e colaboração. 
 
Por favor, responda este e‑mail com o seu posicionamento, para que possamos alinhar
com os estudantes e evitar desinformação no departamento. 
 
Att, 
CACINF


