
REQUERIMENTO 

Requerimento: Solicitação de anexo do presente requerimento ao PROCESSO Nº 

23080.052058/2013-14, para que seja apreciado pelo Conselho Universitário, sendo 

previamente analisado pelo Gabinete da Reitoria. 

Requerente: Conselheiro Giovanny Simon 

Assunto: Recomposição da Representação estudantil no Conselho Universitário ao 

mesmo passo da solicitação de proposta de inclusão das Unidades Acadêmicas situadas 

nos Campi fora de Florianópolis na estrutura organizacional da UFSC. 

 

SOLICITAÇÃO 

Gostaríamos de solicitar que esse requerimento seja anexado ao processo em 

questão para ser apreciado pela parecerista Profa. Sonia Carobrez, sendo em seguida 

votado em conjunto pelo CUn , logo que for previamente estudada sua viabilidade 

jurídica pela administração central na figura do Gabinete da Reitoria. 

 

ARGUIÇÃO DA PROPOSTA 

Indiscutivelmente esse é um momento bastante oportuno para suscitarmos uma 

problemática muito recorrente dentro do espaço universitário, seja entre os estudantes, 

TAES ou docentes. A ordem do dia diz respeito a uma alteração no Regimento Geral 

para incluir os campi Curitibanos, Araranguá, Joinville e Blumenau como Unidades 

Universitárias da UFSC, mas traremos alguns elementos para elevar essa discussão do 

nível da constituição de novos Centros a uma questão de democracia universitária.  

Segundo o parecer da Profa. Sonia Gonçalves Carobrez: 

- o órgão “Unidade Universitária” está previsto no Estatuto da UFSC (Título III, 

Capítulo I), Artigo Nº 15 que dispõe sobre o modo pelo qual se administra e os Artigos 

43 a 51 que estabelecem sua organização e competência como órgão deliberativo e 

executivo setorial; 

- que o Regimento Geral, nos seus Artigos 25 a 28 detalham quais as competências das 

Unidades Universitárias; 

Adiantamos assim, que essa alteração implicará na inclusão de mais 8 docentes 

na composição de nosso Conselho Universitário, resultantes dos dispositivos operantes 

nos incisos IV e IX do artigo 16 do Estatuto da UFSC. Na alteração de tais documentos 

não podemos tratá-los apenas do ponto de vista pragmático e burocrático, é preciso que 



fique claro que são eles que dão a diretriz de funcionamento de todos os órgãos 

universitários, e, portanto, as decisões de grande peso na definição do rumo que a 

universidade tomará passa por instâncias decisivas como o CUn. Isso significa que os 

cargos dirigentes, bem como os conselheiros universitários, não são apenas técnico-

administrativos, justamente por terem sido eleitos, mas sim cargos que carregam 

consigo decisões políticas que definem forma e conteúdo da educação e pesquisa 

brasileira. Dessa forma, não se trata de escolher o indivíduo mais habilitado 

tecnicamente para cumprir as funções administrativas, do contrário faríamos concurso 

público para provar capacidades, mas sim entender que todos os candidatos a assumir 

cargos de direção carregam consigo projeções ideais para a universidade.  

Fazendo breves regressões ressaltamos o quanto esse debate é importante, 

principalmente para o movimento estudantil, e que, necessariamente vem acompanhado 

do contexto histórico pelo qual atravessava o país em um ou outro período. Uma das 

mais importantes a se destacar é a famosa “Greve do 1/3”: 

 

No primeiro semestre de 1962 as universidades vivenciaram a chamada 

“greve do 1/3”. Foi uma pressão do movimento estudantil para a efetivação 

da presença de 1/3 da composição dos conselhos universitários por 

estudantes. Foi uma greve nacional, seguindo as diretrizes da UNE, quando 

se passaram mais de três meses em greve sem nenhuma conquista efetiva 

nesse sentido. Tal greve não surgiu de um momento oportuno, mas sim, 

vinha se arrastando desde os primeiros debates sobre a Reforma Universitária 

promovida pela UNE desde 1961, que Contra a estrutura autoritária e 

anacrônica da Universidade – contra o seu elitismo; contra um ensino antigo, 

em total descompasso com a realidade nacional e as necessidades do povo; 

por uma Universidade moderna e democrática, em cujas decisões os 

estudantes pudessem influir com peso decisivo. (VELASCO & CRUZ, 1991, 

p.11) 

 

Recentemente pudemos presenciar um intenso debate dentro da Universidade de 

São Paulo - USP, mais no que diz respeito a eleição para Reitoria, onde estudantes 

entraram em embate exigindo eleições diretas e ampliação para democracia nesse 

processo de escolha do dirigente maior. 

Já na UFSC um primeiro fato a se constatar é que o seu Regimento Geral 

aprovado em 28 de janeiro de 1982 e seu Estatuto aprovado em 3 de novembro de 1978,  

ambos sob vigência da Lei de Segurança Nacional do Regime Militar em duas versões 

diferentes, o primeiro da Lei N
o 

6.620, de 17 de dezembro de 1978 e segundo sob o 

Decreto-Lei 898 de 29 de setembro de 1969, sendo esta última significativamente mais 

dura que a segunda. Apesar das alterações posteriores, é inegável o fato de que a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969


essência estrutural desses documentos foi aprovada em clima de repressão e retração das 

liberdade democráticas, sendo portanto, em certa medida subproduto histórico desse 

período. Já que no processo de construção de um documento que carrega tal importância 

a simples manifestação em prol da democratização poderia ser encarada como 

“subversão da ordem e ameaça à soberania nacional”, sendo barbaramente reprimida 

pelos aparelhos do regime. E foi assim que se desenrolou a história: segundo o livro 

“UFSC 50 anos: trajetórias e desafios” organizado pela professora, e agora, Magnífica 

Reitora de nossa universidade, Roselane Neckel (2010, p.53), a chamada Operação 

Barriga Verde, no dia 04 de novembro de 1975, resultou no cercamento e invasão da 

UFSC por policiais, prendendo vários militantes, ao todo 42 pessoas, entre eles 

estudantes, TAES e docentes, como comunidade externa. Em 1965 policiais do DOPS 

invadem a UFSC duas vezes, impedindo as eleições do CAXIF – Centro Acadêmico XI 

de Fevereiro, pois as chapas concorrentes eram consideradas “subversivas”. 

Entrando propriamente na questão de composição do Conselho Universitário, 

nossa principal matéria de discussão, segundo o artigo 16 do Estatuto da UFSC, que 

dispõe sobre a composição do CUn: 

[...]e compõe-se: 

 

I- do Reitor, como Presidente; 

 

II- do Vice-Reitor, como Vice-Presidente; 

 

III- dos Pró-Reitores e Secretários Especiais das atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão e de cultura; (Redação dada pela Resolução n.º 

016/CUn/2008)  

 

IV- dos Diretores das Unidades Universitárias; 

 

V- de três representantes da Câmara de Ensino de Graduação; 

 

VI- de três representantes da Câmara de Pós-Graduação; 

 

VII- de três representantes da Câmara de Pesquisa; 

 

VIII- de três representantes da Câmara de Extensão; 

 

IX- de um Professor representante de cada Unidade Universitária, eleito 

pelos seus pares, por meio de eleições diretas, para um mandato de dois anos, 

permitida uma recondução;  

 

X- de um Professor representante dos Professores de Educação Básica da 

UFSC, eleito pelos seus pares, por meio de eleições diretas, para um mandato 

de dois anos, permitida uma recondução; 

 

XI- de seis representantes dos Servidores Técnico-Administrativos da UFSC, 

eleitos pelos seus pares, por meio de eleições diretas, para um mandato de 

dois anos, permitida uma recondução; 



 

XII- de seis representantes do Corpo Discente, indicados pelo Diretório 

Central dos Estudantes, para um mandato de um ano, permitida uma 

recondução; 

 

XIII- de seis representantes da Comunidade Externa, sendo três indicados, 

respectivamente, pelas Federações da Indústria, do Comércio e da 

Agricultura, de dois indicados pelas Federações dos Trabalhadores do Estado 

de Santa Catarina e de um indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores da 

Educação do Estado de Santa Catarina, para um mandato de dois anos, 

permitida uma recondução.  

 

Parágrafo único. Os representantes mencionados nos incisos V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII e XIII terão cada qual um suplente, eleito ou designado 

conforme o caso, pelo mesmo processo e na mesma ocasião da escolha dos 

titulares, aos quais substituem, automaticamente, nas faltas, impedimentos e 

vacância. 

 

 Essa composição expressa um desequilíbrio na representação entre as três 

categorias constitutivas e permanentes da comunidade universitária. Ao todo são 59 

conselheiros, entretanto são apenas seis estudantes e seis TAEs.  Além da Reitoria e dos 

Pró-Reitores, a inclusão de 3 representantes de cada câmara (ensino de graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão) reforça esse aspecto.  Também contribui para essa 

estrutura desproporcional, no caso do inciso IX, que dá direito às Unidades 

Universitárias (Centros de Ensino) terem seus representantes – que são também 

necessariamente professores, somando-se isso aos Diretores de cada Centro (de acordo 

com inciso IV) que assumem uma cadeira também. São variados os mecanismos que 

operam no sentido de uma discrepância tão grande entre o número de professores, 

estudantes e TAEs dentro do CUn.  Vejamos abaixo de forma mais clara o quadro da 

composição por categoria do CUn: 

 

CATEGORIA QUANTIDADE DE MEMBROS 

Servidores docentes 41 

Servidores técnico-administrativos 6 

Estudantes 6 

Federação da indústria 1 

Federação do comércio 1 

Federação da agricultura 1 

Federações dos trabalhadores de SC 2 

SINTE SC 1 

 



 Abaixo vejamos através do gráfico a fração do peso dos membros de cada 

categoria na composição do Conselho Universitário: 

 

 
 

 A fatia dos professores é a maior de todas por todos os mecanismos expostos 

anteriormente. Gostaríamos de apresentar agora alguns exemplos de outras 

universidades, segundo o Regimento do Conselho Universitário
1

 da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, a composição de 5 representantes dos estudantes para 23 

docentes, dessa forma as cadeiras discentes somam 21,7%  do total. No caso da 

Universidade Federal do Paraná – UFPR temos um total de 10 estudantes para 43 

docentes
2
, resultando em 23,25% de representação discente na sua composição, estando 

essa representação dividida entre os Setores (Litoral e Palotina) e uma representação 

exclusiva para a pós-graduação. 

Um dos exemplos mais interessante é no caso da Universidade de Brasília – 

UnB, segundo seu Estatuto
3
, no artigo 13: 

 

 X os representantes discentes, eleitos por seus pares, em número 

correspondente a 1/5 (um quinto) dos demais membros do Conselho, sendo 

1/4 (um quarto) dessa representação composta por alunos de pós-graduação; 

 

                                                           
1
 Disponível em < http://www.consuni.ufrj.br/images/Legislacao/regimentoconsuni%20%20-%2027-07-

2011.pdf > Acesso em: 12 de dezembro de 2013. 
2
 Relação de conselheiros disponível em: < 

http://www.ufpr.br/soc/soc_conteudo.php?conselho=COUN&item_id=4&item=Rela%E7%E3o%20de%2

0conselheiros> Acesso em: 12 de dezembro de 2013. 
3
 Disponível em: < http://www.unb.br/unb/transparencia/downloads/regimento_estatuto_unb.pdf> Acesso 

em 12 de dezembro de 2013. 

Peso dos membros de cada categoria no 
Cun

Docentes

Estudantes

STAs

FIESC

Fecomércio

FAESC

Federação Trabalhadores SC

SINTE SC
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http://www.unb.br/unb/transparencia/downloads/regimento_estatuto_unb.pdf


Nesse caso, a representação estudantil não é determinada quantitativamente como nos 

outros, mas sim de forma proporcional, obrigando o Conselho a ampliar as 

representações estudantis na mesma medida em que amplia as docentes.  

 Atualmente os estudantes da UFSC representam 11,3% do peso desse órgão 

Colegiado máximo, menos que a metade nos três outros exemplos citados. Complica-

nos a situação porque na ausência de uma representação própria para estudantes de pós-

graduação, cedemos uma de nossas 6 cadeiras, sendo outra cedida aos estudantes dos 

campi fora de Florianópolis, onde os três mais velhos revezam-se entre titulares e 

suplentes, com grandes dificuldades de participação. Aliás, tem ficado cada vez mais 

claro que a participação estudantil no CUn é movida pela mais absoluta convicção e 

vontade de contribuir para o melhor da UFSC, já que não há, nesse caso, nenhuma 

remuneração ou carreira envolvida.  

A inclusão dos campi Curitibanos, Araranguá, Blumenau e Joinville como 

Unidades Universitárias fragilizará muito mais a representatividade, se for feita 

desprezando a participação do corpo discente. No caso da inclusão de mais 8 docentes, 

o corpo discente no Conselho Universitário da UFSC representará aproximadamente 

apenas 9%, mesmo sendo a categoria esmagadoramente mais numerosa. 

Assim, gostaríamos de resgatar uma norma estabelecida pelo Regimento Geral 

que aponta a composição estudantil dos Conselhos de Unidade: 

  

VI- de representantes do Corpo Discente, indicados pela respectiva entidade 

estudantil, na proporção de um quinto dos membros não discentes deste 

Conselho, para um mandato de um ano, permitida uma recondução; 

 

Portanto, nos causa estranheza que os Conselhos de Unidade possam comportar 1/5 de 

estudantes e o Conselho Universitário não. 

 Segundo a LDB – Lei de Diretrizes de Bases para a Educação (Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996): 

 

Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao 

princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos 

colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade 

institucional, local e regional. 

 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por 

cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que 

tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como 

da escolha de dirigentes. (grifos nossos) 

 

 



Aparentemente, não poderíamos, em nenhuma hipótese, ter um Conselho Universitário 

composto por menos do que 70% de docentes. No entanto, na própria Seção 

Extraordinária deste egrégio Conselho, do dia 06 de dezembro deliberou-se pelo 

contrário na composição de dois grupos de trabalho, um sobre a discussão do papel das 

fundações na UFSC e outra sobre a consulta pública para eleição da Reitoria, onde 

vigorou a paridade.  

 O principal argumento utilizado para a tomada de tal decisão reside no princípio 

da autonomia universitária consagrado no artigo 207 da Constituição Federal de 1988: 

“As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). As universidades brasileiras, portanto têm 

autonomia para deliberar sobre sua forma de agir nas matérias supracitadas. Resta-nos 

assim, saber se nosso Conselho Universitário tem funções que aproximam-se das 

descritas por este artigo da CF. Vejamos então as atribuições estatutárias do CUn: 

 

 
 

Art. 17. Compete ao Conselho Universitário: 

I- exercer como órgão deliberativo, consultivo, normativo, a jurisdição 

superior da Universidade em matéria de ensino, pesquisa, extensão e 

administração; 

[...] 

VII- aprovar as normas e diretrizes sobre o regime de trabalho do pessoal 

docente; 

VIII- apreciar os planos plurianuais de atividades universitárias, 

apresentados pelo Reitor; 

IX- normatizar, nos termos da legislação vigente, o processo eleitoral 

referente à escolha do Reitor e Vice-Reitor da UFSC; 

[...] 

XI- emitir parecer sobre a prestação anual de contas do Reitor; 

[...] 

XIV- deliberar, em grau de recurso, sobre decisões administrativas do 

Reitor ou de outros órgãos ou autoridades universitárias, desde que tomadas 

por delegação deste; 

XVIII- apreciar o relatório anual de atividades, apresentado pelo Reitor; 

(grifos nossos) 

 

Destacamos, assim, apenas alguns incisos que dizem diretamente a respeito das 

atribuições deste egrégio Conselho fundadas nas matérias descritas pelo artigo 207 da 

CF. Afirmamos que este conselho, como órgão máximo de deliberação da Universidade 

Federal de Santa Catarina, possui autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, amparado pela Constituição Federal brasileira, 

entendendo que nossa Carta Magna constitui-se como lei fundamental e prevalece sobre 



todas as demais legislações em casos de possível conflito. Afirmamos, portanto, que 

este egrégio Conselho Universitário pode sim deliberar por algo em contradição com a 

LDB, estando amparado pelo artigo 207 da Constituição Federal brasileira. 

 Em primeira instância defendemos a composição paritária para todos os órgãos 

deliberativos de nossa universidade, já que é essa proporção que consegue dissolver 

melhor todos os conflitos oriundos dos interesses corporativos entre as três categorias, 

colocando em evidência os projetos de universidade em disputa, exigindo melhor 

arguição política, científica e administrativa para decisão dos grandes dilemas e bem 

estar institucional. Além disso, evita a recorrência de manobras e práticas clientelistas, 

mandonistas e coronelistas recorrentes e de conhecimento público e notório nas esferas 

pública e privada de nossa nação.  

 Um frequente argumento utilizado pelos que defendem a proporção de 70% é o 

da sua permanência até o fim de suas atividades laborais, vinculado supostamente mais 

tempo a universidade seria assim o mais interessado e mais lúcido para decidir seu 

rumo. Tal argumentação cai por terra apenas pela constatação empírica, ordinária e 

comum de que os TAES ficam ou ficarão o mesmo tempo que os servidores docentes, e 

tendo eles uma atual representação tão insignificante do ponto vista numérico quanto os 

estudantes. Mesmo assim, isso não desqualifica a categoria estudantil pela sua passagem 

transitória, estando eles em permanente e dinâmica discussão sobre as estruturas 

universitárias conjunturais e por vir, conseguem criar uma consciência coletiva e 

socialmente hereditária a respeito das projeções feitas para a universidade brasileira, em 

que uma geração parte do acúmulo da  precedente, aprofundando-o, rompendo ou até 

suprassumindo-o. Em realidade, por estarem em condição de usuários de um direito e 

futuros profissionais em formação, há grande necessidade de aprofundar cada vez mais 

o protagonismo estudantil em seu poder de influência a respeito dos rumos da 

universidade. 

Defender o equilíbrio de poderes entre as categorias não se trata de um ponto de 

vista ideológico do movimento estudantil, como muitos devem pensar, mas sim um 

dever republicano de todos e todas, independente de qual categoria compõe, portanto o 

faríamos igualmente se houvesse uma desproporção similar a existente hoje 

desfavorecendo os docentes, ou apenas aos TAES. Nosso compromisso é única e 

exclusivamente com o aperfeiçoamento da democracia em nossa instituição, devendo 

ela ser uma vanguarda e exemplo social, político e científico, elaborando e 



sistematizando conhecimentos e experiências no sentido da resolução dos problemas 

mais sentidos de nossa população. 

 

PROPOSTA FINAL PARA APRECIAÇÃO  

Considerando os fatos e argumentos supracitados, e que segundo o inciso III do 

artigo 17 do Estatuto da UFSC, permite sua alteração por este órgão, mediante 

aprovação de três quintos do total de seus membros, submetendo suas alterações à 

aprovação pelo Órgão competente do Ministério da Educação, indicamos ao egrégio 

Conselho Universitário a aprovação dos seguintes pontos: 

 

1. Este egrégio Conselho Universitário reconhece a necessidade imediata de sua 

recomposição devido a candente desproporção de servidores docentes em comparação 

com estudantes e TAES, gerada pelo reconhecimento de 4 novas Unidade Universitárias 

e a adição de 8 novos docentes em sua composição; 

 

2. Alteração no inciso XII do artigo 16 do Estatuto da UFSC de:  

 

[...] de seis representantes do Corpo Discente, indicados pelo Diretório Central dos 

Estudantes, para um mandato de um ano, permitida uma recondução;  

 

para a seguinte nova redação:  

 

[...] de representantes do Corpo Discente, indicados pelo Diretório Central dos 

Estudantes, na proporção de um quinto dos membros deste Conselho, para um 

mandato de um ano, permitida uma recondução; 

 

O aumento do número de representantes dos estudantes, nesse caso, contemplará 

também as representações dos campi Curitibanos, Araranguá, Joinville e futuramente 

Blumenau. Não faria sentido incluir um representante exclusivo desses espaços no 

Estatuto, já que na medida em que se tornam Unidades Universitárias, seria controverso 

termos representantes dessas 4 unidades sem termos das demais já existentes no campus 

sede. Por isso, nessa proposta aumentaremos o grosso da representação estudantil 

cabendo ao próprio movimento estudantil decidir como se partilharão tais 



representações, entre os campi, com a pós-graduação, etc. Trata-se de recomposição 

com autonomia. 

 

3. A revogação do§ 2º do artigo 153 do Regimento Geral da UFSC: 

[...] § 2º - É vedado o exercício da mesma representação estudantil em mais de um 

Órgão Colegiado Acadêmico; 

Entendendo que a dupla representação não pode ser impedida apenas a uma categoria, e 

que isso tem dificultado a garantia da participação estudantil nos Órgãos Colegiados, a 

depender da realidade de cada curso. Submetemos tal decisão aos próprios fóruns 

estudantil que deliberam as representações e devem levar em conta a legitimidade ou 

não de uma representação em um Órgão Colegiado Acadêmico; 

 

4. Início dos debates a respeito da possibilidade de uma composição paritária entre 

as três categorias no CUn mediante Grupo de Trabalho, também paritário. Com 

assessoria jurídica prestada pela Administração Central, composta por representantes 

indicados por este egrégio Conselho. Sendo seu objetivo apontar possibilidades, 

justificativa e formas mais adequadas e democráticas de revisão estrutural de nosso 

órgão deliberativo central; 

 

5. Recomposição da proporcionalidade de representação dos TAEs, equilibrando 

também sua composição no CUn em 1/5, não havendo sentido a elevação do número de 

estudantes neste Conselho sem também equacioná-la também a outra categoria menor 

representada. Repetimos as afirmações argumentativas, este egrégio Conselho pode 

deliberar pela recomposição da representação de ambas as categorias em uma proporção 

que contrarie a LDB, estando amparado pelo artigo 207 da Constituição Federal 

brasileira. Assim propomos a alteração do inciso XI do artigo 16 do Estatuto da UFSC 

de: 

 

[...] de seis representantes dos Servidores Técnico-Administrativos da UFSC, 

eleitos pelos seus pares, por meio de eleições diretas, para um mandato de dois anos, 

permitida uma recondução; 

 

para a seguinte nova redação: 

  



[...] de representantes dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da 

UFSC na proporção de um quinto dos membros deste Conselho, eleitos pelos seus 

pares, por meio de eleições diretas, para um mandato de dois anos, permitida uma 

recondução; 

 

 

6. Aprovação da indicação da professora Profa. Sonia Gonçalves Carobrez em seu 

parecer final do PROCESSO Nº 23080.052058/2013-14 transcrito abaixo: 

[...] somos de parecer favorável à proposta de criação de Unidade Universitária e 

de uma Secretaria de Gestão do Campus, em cada Campus fora da sede, uma vez 

que de forma imediata, tal medida assegurará a esses, um tratamento isonômico 

quanto à identidade e a sua representatividade na atual estrutura organizacional 

da UFSC. Mediante o cumprimento por parte da Reitoria de medidas democratizantes 

no interior das novas Unidades Universitárias: 

a) Garantia de Consulta pública para eleição dos futuros Diretores de Centro, sendo 

seu regimento, a proporção dos votos, definidos por representação paritária entre 

as três categorias; 

b) Aprovação do Regimento do Campi/Centro em assembleia consultiva das três 

categorias, sendo o projeto inicial elaborado em comissão paritária e com 

audiências públicas consultivas; 

c) Iniciar mediante grupo de trabalho o estudo a respeito da condição regimental de 

“campi” e sua diferença de “unidade universitária”, com fins de estabelecer uma 

verdadeira estrutura multi-campi na UFSC. 

 

Temos, enquanto Conselheiros, membros da instância máxima de deliberação de 

nossa universidade, enquanto Diretores de Centro, enquanto Reitoria e Pró-Reitorias, 

uma grande oportunidade de modernizar e melhorar a democracia na UFSC, assim está 

feita nossa proposta, no mais desinteressado desejo de contribuir para melhora de nossa 

instituição. 
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