
4) Não temos Biblioteca, mas todos os nossos 
professores já passaram a bibliografia que eles 
usarão no semestre.

1) Sou estudante do curso de Engenharia de 
Materiais e nesses poucos dias de aula já tivemos 
três alterações nos nossos horários e ainda não 
estamos com o definitivo.  

2) Não temos RU (...) não somos autorizados a 
usar a cozinha nem comer nas salas que foram 
cedidas para a UFSC ter suas aulas. Fomos 
informados hoje que “se vocês quiserem pedir 
marmita vão ter comer no chão do corredor”.

 3) A UFSC ainda não contratou uma faxineira 
e as que trabalham para o IFC não estão 
autorizadas a limpar as salas dos alunos da 
UFSC, ou seja, algumas vezes já encontramos 
nossas salas meio sujas, o que levou aos 
professores decidirem se juntar e eles mesmos 
limparem as salas.

9) Não temos nenhum laboratório ainda 
(nem previsão de ter), porém em nosso 
plano de curso consta que deveríamos 
ter aulas de computação e desenho para 
engenharia. Se demorar muito talvez 
teremos que adiar a formatura

5) O único ônibus da cidade que vai pro IFC 
para do outro lado da BR, tornando perigoso 
para todos os alunos atravessar a rua, 
principalmente os dos cursos noturnos.
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1) Nos primeiros dias a universidade foi apresentada aos 
alunos, com palestras e aulas diferenciadas. Em seguida, 
houve uma semana de programa de nivelamento 
matemático. A universidade acrescenta que em cursos 
de período integral, é comum haver intervalos sem aulas 
entre a manhã e a tarde.

2) A licitação para contratar restaurante próximo que 
fará refeições aos alunos está em andamento e deve 
ser concluída até maio. A UFSC informa que alunos 
do IFC não têm refeitório e fazem refeições no hall. 
Segundo a universidade, não ocorrerá a contratação 
de empresas para fornecer marmitas e estão 
proibidas refeições nos laboratórios da unidade.

3) A universidade alega que as faxineiras do IFC 
limpam as cinco salas usadas pelos alunos da 
UFSC, mas uma licitação deverá ser aberta para 
contratar pessoal de limpeza.  

9) O laboratório de informática está em fase 
de montagem e o de desenho técnico está 
funcionando. 

4) Os alunos da UFSC podem usar a biblioteca 
do IFC, sem retirar exemplares. Até maio a UFSC 
planeja comprar 850 exemplares que inicialmente 
ficarão disponíveis na biblioteca do IFC e depois será 
transferida para a sede na rua Pomerode. 

Confira trechos do manifesto de estudante da UFSC sobre a falta de estrutura apontada:

8) As salas do IFC não tem cortina nem 
película fazendo com que de dia o sol bata 
no quadro e dependendo do local onde o 
aluno está sentado ele consegue ou não ver o 
quadro/slides. 

7) A UFSC tem apenas um data show próprio 
que está sendo revisado entre os professores 
dos 5 cursos. 

6) A UFSC aqui ainda não tem uma rede de 
internet própria e por isso os alunos não 
podem usar programas como o Moodle* ou 
fazer pesquisas nos sites durante os horários 
que temos livre. 

6) A instituição admite o problema e afirma que o 
técnico de informática começou a trabalhar neste 
semana para instalar equipamentos do laboratório e a 
rede de internet.  

7) O IFC tem 12 data shows do IFC e a UFSC 
também tem equipamentos. A direção do campus 
informa que os professores podem não ter pedido o 
equipamento. 

8) A questão será resolvida.

9) O laboratório de informática está em fase de 
montagem e o desenho técnico está funcionando.

5) A UFSC teve reunião com o Seterb pedindo 
alteração nas linhas de ônibus.  


