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NOTA DO CONSELHO DE UNIDADE
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

ELEIÇOES 2018

O Conselho de Unidade do CCE, em reunião extraordinária do dia 17/10/18.
decidiu emitir a presente nota, a qual propõe que nos próximos dias sejam
estabelecidos diálogos nos diversos cursos da UFSC -- internos e externos - entre
professores, alunos e servidores, de modo a ratificar:

- A necessidade do respeito a qualquer forma de manifestação política, de qualquer
viés ideológico, sem violência. seja ela física ou simbólicas

- O respeito à diversidade, em todas as suas manifestaçõesl

- O direito e o respeito ao diálogo e ao debate civilizado. como pilar da convivência
acadêmica e democráticas

- A importância da cultura democrática como premissa
continuidade de uma Universidade plural, inclusiva e tolerante.

fundamental para a

Nesse contexto, o Conselho de Unidade do CCE vem solicitar à Administração
Central da UFSC: '

- O devido rigor na apuração de qualquer caso de intimidação e agressão em função
de diferenças políticas, bem como de manifestações racistas e homofóbicasl

- Uma orientação à Secretaria de Segurança Institucional (SSI) em atender a casos de
agressão com esses perfis de forma diferenciada, a partir de um protocolo específico,
com o regístro que tais ações requerem e o acolhimento necessário às vítimasl

- Um encaminhamento ancorado em um protocolo único
Coordenações de Curso em casos dessa natureza.

se for o caso, para auxiliar as

Florianópolis 18 de outubro de 2018
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