
 

CARTA À COMUNIDADE 

Queridas e queridos estudantes, colegas docentes e técnicos-administrativos da 
educação, 
 
Na manhã do dia 25 de março, o prof. Gariba e sua equipe eleita para a Reitoria do 
IFSC para o mandato 2020-2024 se reuniram novamente para avaliar as primeiras 
ações a serem adotadas a partir de 19 de abril de 2020, visto que o mandato da 
Reitora do IFSC, profa. Maria Clara Kaschny Schneider encerra, definitivamente, no dia 
18 de abril do corrente ano. É importante ressaltar que as reuniões da equipe eleita 
para o planejamento da nova gestão vêm ocorrendo desde dezembro de 2019 e se 
intensificaram em fevereiro deste ano. 
  
Considerando a data prevista para a nossa posse, caberá à nova gestão tratar dentro 
de algumas semanas, entre outros assuntos, sobre os desdobramentos advindos das 
decisões recentes relacionadas à determinação da manutenção de aulas e atividades 
não presenciais em todos os Câmpus do IFSC. 
 

Tendo em vista às recomendações da OMS e das maiores autoridades em Saúde 
Pública do país entendemos que o isolamento social e a suspensão das atividades 
presenciais é a melhor medida para garantir o achatamento da curva de transmissão 
do COVID-19, preservando assim a vida de nossos estudantes, seus familiares e da 
comunidade catarinense. 
 

No entanto, temos recebido diversos questionamentos referentes à maneira como as 
atividades vêm sendo organizadas a partir das orientações emitidas pela Reitoria. 
 

Entendemos que em momentos como esse é importante resgatar o papel político-
estratégico do CONSUP, órgão deliberativo e consultivo do IFSC, que tem em seu bojo 
a garantia da legalidade dos atos administrativos referentes à instituição (Lei nº 
11.892/2008), em decorrência da legitimidade da participação dos representantes 
eleitos dos segmentos e da sociedade civil organizada. 
 

Mais do que o encaminhamento de uma enquete para ser respondida online 
entendemos que é fundamental que a Direção de cada Câmpus, juntamente com sua 
equipe, apresente uma avaliação consistente sobre a efetividade das atividades não 
presenciais, considerando principalmente as dificuldades e limitações impostas pela 
condição socioeconômica de nossos estudantes. 
 

A equipe eleita aproveita a oportunidade para esclarecer que têm intensificado as 
atividades de transição por meio de articulações com a classe política e com outras 
instituições educativas, além de encontros com diretores, estudantes, docentes e 



técnicos administrativos do IFSC. Também realizamos dezenas de reuniões envolvendo 
os colegas da reitoria e dos Câmpus. 
 

Além disso, iniciamos o diálogo com as equipes eleitas nos Câmpus para construir 
ações sinérgicas e estabelecer parcerias para a solução dos problemas apontados 
durante a campanha como a centralização e a burocracia excessivas. 
 

Estamos dialogando com parlamentares com o objetivo de garantir o apoio dos 
mesmos na liberação de emendas coletivas e individuais. 
 

Ao realizar contato com a SETEC nesta semana, recebemos a informação de que há 
uma preocupação com a descontinuidade das ações em andamento em decorrência 
do COVID-19 e da suspensão de atividades presenciais. Considerando os prazos para 
finalização do atual mandato, interpretamos que isso poderia levar à permanência da 
atual gestão ou mesmo a indicação de um interventor, como pro tempore por período 
indeterminado antes da nomeação do prof. Gariba para o mandato de quatro anos. 
 

Estamos trazendo a público essa possibilidade uma vez que temos a legitimidade 
alcançada pelo voto da maioria representativa da comunidade acadêmica do IFSC. 
Estamos convencidos de que é importante que a vontade soberana dos estudantes, 
docentes e técnicos-administrativos não seja colocada em segundo plano. 
 

Seguimos trabalhando de forma consistente utilizando as tecnologias da informação e 
da comunicação, apesar de não termos recebido até o momento a totalidade das 
respostas aos encaminhamentos efetuados por escrito à Reitoria na reunião de 
transição do dia 13 de fevereiro (Ato de Transição 1 – 
https://www.garibareitor2020.com/transicao-de-gestao). 
 

Nossa equipe é formada por profissionais com grande experiência acumulada na 
gestão pública, o que nós dá a tranquilidade que não haverá sobressaltos ao 
assumirmos a gestão do IFSC. Estamos prontos para ocupar o espaço que nos foi 
legitimado pelas urnas. 
 

E vamos continuar mantendo um canal de diálogo permanente com a comunidade 
acadêmica, ouvindo todos e todas, porque essa é uma condição fundamental para 
construção de um IFSC mais transparente e democrático. 
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