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“Precisamos aproximar a UFFS e o segmento
produtivo”, diz Recktenvald

Reitor da UFFS fala a respeito dos primeiros meses à frente da instituição,
sobre a relação com grupos de oposição e a projeção para 2020
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“Precisamos sempre dialogar e
aprender a conviver com as
diferenças”, diz Marcelo Recktenvald,
reitor da UFFS (Foto: Bruno Pace
Dori/Diário do Iguaçu)

O professor Marcelo Recktenvald tem 44 anos e está na

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) desde julho de

2010. Em setembro de 2019, assumiu como reitor da instituição,

após ser nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Ele é bacharel em Administração pela Universidade de Passo

Fundo (UPF) (1997) e em Teologia pela Faculdade Kurios (2009).
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Doutor em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (2017); mestre em

Administração pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) (2005); possui

especialização em Gestão Estratégica Empresarial pela Universidade de Passo Fundo (UPF)

(2001), e especialização em Avaliação Institucional pela Universidade de Brasília (UnB) (2003).

Como o senhor avalia os primeiros meses à frente da reitoria?

Os primeiros meses à frente da reitoria da UFFS foram focados nos desafios de pacificação do

ambiente e organização da estrutura. Depois que a nova gestão instalou-se no prédio da Reitoria,

o clima de trabalho foi, aos poucos, normalizando. Mas, sim, havia uma demanda reprimida de

processos e compras, organização da estrutura orçamentária que estava instável, mas, assim que

ocorreu o descontingenciamento de recursos e obtenção de orçamento adicional, conseguimos

encaminhar a adequada utilização. Hoje temos um bom clima de trabalho e os fluxos

administrativos transcorrem regularmente. Circulando nos campi, buscando as aproximações com

todos os públicos da universidade, nossa gestão tem fortalecido dia a dia os laços e o

entendimento.

Como está a relação da reitoria com o grupo que pediu a sua destituição?

Respeitosa no tocante aos procedimentos institucionais e de divergência no campo político-

ideológico. Isso é natural dentro da universidade. Precisamos sempre dialogar e aprender a

conviver com as diferenças respeitando as normativas. Naquilo que entendo como legal e

legítimo, continuarei tendo embates e buscando preservar a institucionalidade normativa. Quanto

ao meu trabalho, será sempre institucional, seguindo todas as normas, pois isso garante a

segurança a todos nossos passos na gestão.

De que forma a UFFS pode se inserir mais amplamente na sociedade?

Temos o desafio de procurar relacionamento com setores que não tinham a sua devida

valorização dentro da UFFS. Nos primeiros 10 anos, a Universidade envolveu-se

significativamente com alguns segmentos, mas pecou ao ignorar outros. Acabou construindo

relativamente poucas pontes com o mercado: com o segmento produtivo, empresarial, com

entidades da iniciativa privada. Uma universidade pública deve buscar abrigar uma representação

de todos os segmentos sociais e produtivos e, por isso, não pode focar em um determinado

campo ideológico. Pretendemos estabelecer parcerias público-privadas com vistas ao

desenvolvimento regional e acadêmico. Precisamos aproximar a UFFS e o segmento produtivo,

que é gerador de riquezas e sustentador econômico da universidade, direta ou indiretamente,

seja pelos convênios e acordos de cooperação, ou pelo orçamento público decorrente da

arrecadação dos impostos. Temos que recompor os conselhos consultivos com maior participação

do segmento empresarial. Também proporemos a criação de cursos de graduação, pós-graduação
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DEIXE SEU COMENTÁRIO

e ações de pesquisa e extensão com base nas necessidades da sociedade.

Qual é a projeção da universidade para 2020? E para os próximos anos?

Para 2020, mais otimista que nos últimos anos. A UFFS está crescendo, recebendo investimentos

de vulto. Para os laboratórios já foram comprados equipamentos que, só na execução

orçamentária deste ano, chegam num montante de R$ 4,8 milhões. Foram comprados mais de

700 mil reais em novos livros. Teremos um novo sistema de videoconferência muito mais

moderno que custou R$ 1,1 milhão, que permitirá sete reuniões simultâneas entre os campi.

Acabamos de receber do MEC R$ 1,6 milhão para a instalação de 22 usinas de energia

fotovoltaica, o que proporcionará economia de mais de R$ 300 mil por ano. Falando do nosso

campus Chapecó, seguirão as obras em dois novos prédios: o Bloco C e o prédio do patrimônio e

almoxarifado (este último com investimento de aproximadamente R$ 2 milhões), e um novo

estacionamento está recebendo calçamento nesse momento. Para os próximos anos, estamos

otimistas. Estamos investindo para aperfeiçoar nossos indicadores, ou seja, melhoria nos índices

de eficiência e conceitos de qualidade, sempre atuando de forma respeitosa com o investimento

da sociedade.

Sobre o Programa Future-se, do ministério da Educação, qual a sua opinião?

A priori, temos uma percepção favorável sobre o Future-se. No entanto, não temos ainda como

tratá-lo de maneira conclusiva, uma vez que está em elaboração. A nossa opinião é focada no

escopo geral do programa, nos seus pilares, que são empreendedorismo, pesquisa e inovação e a

internacionalização, que são áreas essenciais para uma universidade. Não há como pensar em

universidade sem pensar nesses pilares. Também entendemos que, ao estabelecer um novo tipo

de relacionamento com a sociedade que viabilize recursos suplementares que não comprometam

o orçamento já existente no MEC, alcançaremos alternativas diferenciadas que podem

complementar a nossa atuação com projetos mais efetivos de atuação, novas oportunidades de

integração com o segmento produtivo.
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Kelen Giongo assume prefeitura de São Carlos

17/01/2020 18:50:00 :  Prefeito em exercício fica até o dia 31 à frente do município

Daniela Reinehr expõe situação de rodovias do Oeste ao Ministério da Infraestrutura e solicita
investimentos

17/01/2020 11:00:00 :  Governadora em exercício percorreu mil quilômetros de estradas na semana passada

“Precisamos aproximar a UFFS e o segmento produtivo”, diz Recktenvald

16/01/2020 18:30:00 :  Reitor da UFFS fala a respeito dos primeiros meses à frente da instituição, sobre a relação com grupos de
oposição e a projeção para 2020

Governadora em exercício tem audiência com presidente da República em Brasília

16/01/2020 16:30:00 :  Daniela Reinehr reforçou a necessidade de investimentos em infraestrutura

Reunião na Secretaria da Infraestrutura avalia situação da SC-305

15/01/2020 18:10:00 :  Trecho mais crítico da rodovia fica entre os municípios de São Lourenço do Oeste e Campo Erê

Fecam repassa orientações aos prefeitos sobre o encerramento de mandatos

15/01/2020 15:45:00 :  Conversas de Impacto terá programação com orientação aos prefeitos de todo o Estado

Documentos finais da regularização da linha Baronesa da Limeira são entregues ao Incra
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15/01/2020 09:15:00 :  A medida vai beneficiar diretamente 118 famílias da localidade do interior de Chapecó

Faesc se manifesta contra a tentativa de tributação do agronegócio

14/01/2020 18:00:00 :  Entidade diz que o aumento da carga tributária sobre o setor primário é a grande ameaça de 2020

Entenda o pedido de impeachment do governador e da vice de Santa Catarina

14/01/2020 15:10:00 :  Carlos Moisés e Daniela Reinehr são acusados de ter cometido crime de responsabilidade. Governo do Estado
diz que apenas cumpriu decisão judicial

Projeto do novo contorno viário avança em Chapecó

14/01/2020 13:05:00 :  Ligação entre a SC-283 e a BR-282 é importante para escoamento da produção agroindustrial. Edital de
licitação deve sair no próximo mês

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Polícia apreende arma de fogo no bairro São Pedro

Arma estava escondida dentro de uma meia
19/01/2020 18:10:00

Delegação de Concórdia entra na onda do lixo zero em eventos esportivos

Copos descartáveis não serão mais utilizados nos alojamentos
19/01/2020 17:40:00

Suspeito de liderar a venda de cocaína em Palmitos é preso

Ao todo, já foram presos oito traficantes de drogas e apreendidos três veículos, três pistolas, R$ 2 mil e cerca de 80
buchas de cocaína

19/01/2020 17:10:00
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Veículo com registro de furto é recuperado no bairro Universitário

Carro estava aberto e desorganizado por dentro
19/01/2020 16:35:00

Motociclista de 20 anos morre em acidente em Planalto Alegre

Acidente envolveu um carro e duas motocicletas
19/01/2020 16:10:00

Homem de 60 anos morre atropelado em São Carlos

Vítima sofreu afundamento do crânio
19/01/2020 15:35:00

Patrão de CTG de Modelo morre em acidente de trânsito

Acidente envolveu uma carreta e um veículo de passeio, que bateram de frente
19/01/2020 15:10:00

Policiais apreendem carro com 63,9 kg de maconha em Chapecó

Ocupantes do veículo confessaram à PM que receberiam R$ 3 mil cada para fazer o transporte da droga de Medianeira
(PR) a Passo Fundo (RS)

19/01/2020 14:35:00

Palpitão é atrativo para o torcedor na Série A do futebol catarinense de 2020

Participantes poderão ganhar prêmios ao acertar resultados
19/01/2020 11:30:00

Chape fecha semana com testes no time, Foguinho em coletivo e Kadú
aprovado em exames

Meia Diego Torres aceita proposta da diretoria e permanece no clube
18/01/2020 19:30:00
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No Portal DI Online você encontra as últimas notícias sobre esportes, economia, polícia, política, colunistas do Oeste
Catarinense!
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