
Prezado(a) Estudante, 

Foto que marca o início dos nossos trabalhos em fevereiro de 2020. E nesse espírito, de 

coletividade e alegria, que agora à distância retomamos nossa campanha. 

 

Prezado(a) Estudante, 

Eu sou o Heron, professor do CCT há 29 anos e fui reitor da Udesc de 2012 a 2016. Atualmente 

atuo como professor nos departamentos de Engenharia Elétrica e de Ciência da Computação. 

Juntamente com os meus colegas da Chapa Conecctar, Mariana, Evandro, Omir e Rogério, 

retomamos a campanha para Direção do CCT, suspensa em Março do ano passado, em função 

da pandemia. 

Acreditamos que vamos cumprir muito bem este papel, dada toda a experiência que temos. 

Por isso, queremos apresentar ao CCT um caminho seguro para os próximos anos. Caminho 

que vai passar por um planejamento estratégico, visando nortear as ações do Centro para o 

futuro. 

Mas antes desse planejamento estratégico, é necessário fazer uma avaliação das atividades 

remotas do ensino, da pesquisa, da extensão e da administração. O que tem sido feito e o que 

não tem sido feito. É importante avaliar o que vai permanecer. 

E nesse sentido também, vamos estabelecer um plano de retomada gradativa, monitorada, 

através de dados e de informações de entidades com credibilidade, usando critérios 

científicos. Sendo um exemplo para a sociedade. 

 



Vamos também trabalhar de maneira coordenada para melhorar nossa manutenção. Vamos 

ampliar os nossos espaços, trabalhando com o conceito da maior colaboração e 

compartilhamento de espações e equipamentos. Isso, inclusive, potencializa o próprio 

resultado do nosso Centro. 

Buscaremos aumentar a visibilidade do nosso Centro, com uma divulgação mais profissional 

dos nossos cursos, e dar bastante apoio aos grupos estudantis técnicos, esportivos e 

filantrópicos, como forma de garantir a qualidade dos cursos e a permanência dos estudantes, 

além de ser um atrativo para o ingresso de novos alunos. 

Além disso, pretendemos melhorar a comunicação com os estudantes e as rotinas acadêmicas, 

tornando os processos menos burocráticos. 

Assim, pedimos seu apoio, seu voto de confiança na Chapa 20, Chapa Conecctar. Queremos 

ouvir suas sugestões e suas críticas. Siga-nos nas redes sociais, para nos ajudar a construir um 

CCT mais moderno e conectado. 

 

Muito obrigado e continue se cuidando. 

 

Heron 

 


