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Posicionamento dos estudantes quanto à greve

CACINF UFSC <ufsc.cacinf@gmail.com>
Qua, 11/09/2019 13:51

Para:  william.vianna@ufsc.br <william.vianna@ufsc.br>

Prezado coordenador de curso, 
 
viemos por meio deste informar que, após ampla discussão, a maioria dos estudantes da
graduação em Ciência da Informação decidiu por se posicionar da seguinte forma, em
relação à greve estudantil: 
 
Os estudantes maioritariamente, apoiam a greve geral como um todo e suas motivações,
afirmando politicamente e formalmente tal ponto. No entanto, o caráter é de APOIO, e
estado de greve no quesito de aguardando as deliberações de outras categorias e
instâncias para que isso possa ser feito de forma unificada e pacífica. 
 
Neste sentido, manifestamos que os alunos são CONTRA impedir ativamente aulas de
professores que, mesmo com eminência de greve, neste momento decidem por manter
suas atividades. Somos contra qualquer tipo de barricada e manifestação verbal de que
não poderemos entrar em assistir à aula, nosso direito básico como estudante que optar
por não participar nas atividades de greve. Visamos que nenhum aluno seja prejudicado, e
solicitamos que não sejam penalizados com faltas aqueles que forem impedidos por
outros cursos de atenderem às mesmas. Prezamos que casos específicos possam ser
discutidos individualmente com cada professor, para que nenhuma formaçao seja
perdida, nem do quesito de conhecimento acadêmico quanto deliberações da UFSC
quanto à atual situação. 
 
Solicitamos, por gentileza, que a coordenação apoie a decisão da maioria dos estudantes,
ajudando a garantir nosso direito geral de liberdade e acesso à educação, sem sermos
prejudicados por ações de terceiros. 
 
Deixamos também nossa queixa formal de que alunos do curso, nesta manhã, foram
impedidos e/ou agressivamente abordados ao entrar no bloco A na tentativa de atender à
aulas. Essa abordagem foi realizada por estudantes que eles não conhecem, e que não são
do curso de Ciência da Informação. As alunas Belisa Bettega e Luiza DAquino são vítimas e
testemunhas dessas ações de coesão que estamos sofrendo. 
 
 
Muito obrigada!
 
Larissa da Silva
CACINF 
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