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Em reunião colegiada no dia 23 de setembro de 2019, os membros docentes e discentes do 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFSC debateram e deliberaram 
sobre o apoio à Greve dos Estudantes deste programa já oficialmente informada desde o dia 
11/09/2019. 

É importante considerar que o cenário atual aponta o processo de precarização das condições 
para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, notadamente com o contingenciamento 
por parte do Ministério da Educação de 30% das verbas discricionárias, o que afeta diretamente 
desde o funcionamento de setores e atividades vitais da universidade, tais como o Restaurante 
Universitário e as bolsas de extensão, até o cancelamento de ações tradicionais como a Semana 
de Ensino, Pesquisa e Extensão – SEPEX, maior evento de divulgação da UFSC para a comunidade 
externa. 

Além disso, os cortes nas bolsas de pós-graduação financiadas pela CAPES, bem como as 
medidas de não implantação de novos bolsistas indicam a inviabilização paulatina da pós-
graduação. Para além dos cortes atuais, é importante salientar que para o ano de 2020, as 
perspectivas constantes na previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias dão conta de que os 
cortes serão da ordem de 50% em relação à vigente este ano, o que impedirá o desenvolvimento 
das atividades acadêmicas numa clara intenção de desmonte da pós-graduação, assim como seu 
alinhamento às regras do mercado financeiro e do setor privado, conforme apresentado na 
proposta do Programa Future-se. 

Nesse sentido, vimos reiterar o apoio à Greve dos pós-graduandos do PPGSC, informando que, 
por decisão unânime, o colegiado indica a suspensão das atividades acadêmicas até dia 04 de 
outubro e reavaliação da situação em 07 de outubro. 

Ressaltando o espírito de luta da saúde coletiva e da educação brasileira, enfatizado pelos 
estudantes do PPGSC que buscaram inspiração em figuras como Sérgio Arouca, Paulo Freire, 
Nise da Silveira, Milton Santos e Josué de Castro para fazer oposição aos ataques que fragilizam 
ainda mais nosso tecido social, promovem sofrimento, diminuição de direitos e ampliação de 
desigualdades.  

A luta pela saúde como direito passa por uma universidade pública, autônoma, inclusiva, 
gratuita, de qualidade, laica, popular e socialmente referenciada! 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

 

Florianópolis, 23 de setembro de 2019. 


