
 

O Centro Acadêmico Livre de Enfermagem (CALEnf) vem por meio desta nota 

comunicar aos discentes e docentes do curso de Enfermagem da UFSC que não é de sua autoria 

as folhas afixadas nas paredes do Centro de Ciências da Saúde, cujo teor se mostra agressivo e 

foge da conduta e história do CALEnf que tange o diálogo e a comunicação entre os diversos 

setores da universidade.   

O CALEnf vem nos últimos dias se reunindo junto as instâncias deliberativas do curso 

de enfermagem para que nestas sejam criadas alternativas inteligentes de combate aos 

retrocessos impostos pelo atual governo. 

Realizaremos no dia de hoje, 09 de setembro, uma Assembleia Geral dos estudantes de 

enfermagem, momento de organização e deliberação estudantil, ressaltando que a convocação 

para uma AG deve ser feita com 48 horas de antecedência e ser extraída de uma reunião da 

diretoria, conforme estatuto. Organizamos, em 05 de setembro, em conjunto com o CASA - 

Centros Acadêmicos da Saúde uma reunião ampliada com a presença de mais de 100 estudantes 

do CCS, na qual foi criada uma agenda conjunta e traçado os próximos passos da luta. Em 

seguida, ocorreu reunião ordinária do CALEnf sendo realizado um amplo e forte debate a 

respeito do Future-se e da situação da universidade. Ainda na semana passada a elaboramos em 

conjunto com professores do Departamento de Enfermagem uma carta para expressar nosso 

apoio às lutas justas e como de costume histórico, se posicionar quanto Enfermagem UFSC. 

Sabemos que o momento exige resistência, contudo acreditamos que o diálogo é e 

sempre será a melhor das formas para resolver os impasses impostos em momentos tão difíceis. 

Esse momento pede união de todas as partes, sabemos que o inimigo não está dentro da 

universidade, mas acima dela. 

 

Florianópolis, 09 de setembro de 2019. 
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