
Colega servidor(a),  

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. 

 

Colega servidor(a), 

 

Desejamos que você e seus familiares estejam bem e que continuem cuidando da saúde 

coletiva, que o momento exige. 

Juntamente com a Mariana, Evandro, Omir e Rogério, retomamos a campanha para Direção do 

CCT, com o sentimento de que as dificuldades que se somaram com a pandemia nos fizeram 

ainda mais querer administrar nosso Centro, na certeza de que apresentamos as melhores 

condições para cumprir bem essa importante missão, com segurança. 

As instituições de ensino vivem um momento desafiador, que exigem gestores experientes, 

com capacidade reconhecida de diálogo e conhecimento da prática administrativa. 

Nossas propostas de trabalho, apresentadas no ano passado, se mostraram acertadas para o 

cenário atual, pois são alicerçadas no diagnóstico da realidade, onde vamos identificar as boas 

inovações do trabalho remoto e que manteremos de forma permanente, além de construir um 

planejamento do CCT para os próximos anos. 

A curto prazo iremos montar um plano de retorno gradual e monitorado, de forma que 

possamos garantir segurança aos servidores, estudantes e comunidade em geral. Para isso, 



usaremos informações de fontes técnicas da área da saúde e tomaremos nossas decisões 

ouvindo os servidores e estudantes. 

Precisamos recolocar nosso Centro como um importante protagonista na região na área de 

educação e tecnologia, sem esquecer do nosso caráter público e gratuito. Assim, buscaremos 

ampliar as parcerias com instituições públicas e privadas e aumentar a visibilidade do nosso 

Centro para reverter, o declínio alarmante da procura de nossos cursos e programas. 

Lutaremos de forma sistemática para repor equilibradamente nosso quadro de pessoal e 

lutaremos juntos com a reitoria e sindicatos pela recuperação dos nossos salários. 

Lutaremos para evitar que nossa infraestrutura fique precária, principalmente pela demora na 

manutenção, e iremos estimular o compartilhamento de espaços, em que os departamentos e 

programas possam colaborar mais entre si, potencializando os resultados do Centro. 

Com a experiência de já ter sido reitor da Udesc e de estarmos historicamente comprometidos 

com nosso Centro, convidamos você para construirmos juntos as soluções para enfrentar as 

novas realidades e implantar os alicerces de um novo e melhor CCT, fortemente conectado 

com a sociedade, que nos financia. 

O momento nos convoca, o passado nos habilita, mas é em um futuro melhor para nosso 

Centro, que está a nossa motivação. 

Estamos abertos para interagir com você pela internet, por telefone ou pessoalmente, 

tomando todos os cuidados. 

Tenho certeza, que todos estaremos juntos colaborando com a proposta democraticamente 

escolhida, até porque o CCT é bem maior do que qualquer um de nós. 

Venha, vamos juntos por um CCT mais moderno e conectado! 

 

Um grande abraço, 

 

Heron 

 


