Câmpus Florianópolis comemora seus 109 anos
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Nesta segunda, 24, o Câmpus Florianópolis comemorou os seus 109 - completos no dia
anterior, 23 de setembro. As celebrações começaram com a abertura da 13ª Olimpíada dos
cursos técnicos integrados, seguidos por cerimônias com homenagem aos 40 anos do Coral e
aos servidores aposentados.

A diretora-geral do Câmpus Florianópolis, professora Andréa Martins Andujar, destacou as
vitórias da instituição, obtidas por seus alunos, professores, técnicos e gestores. “Aprendemos
que as áreas técnicas e humanas se completam e contribuem para um desenvolvimento mais
completo do estudante como profissional e cidadão. Não é demais lembrar que atingimos ao
longo de nossa experiência um modelo de gestão que prima e luta pela manutenção da
democracia em todas as instâncias, cumprindo com todas as regulamentações de colegiados e
conselhos, mas para além disso, que constata que não se faz gestão sem ouvir cada servidor
técnico ou docente, cada aluno ou familiar ou público que conosco tenha contato”.
Outro discurso que emocionou a comunidade presente na celebração foi o da professora
Gizely Cesconetto, que homenageou a também professora Tânia Meyer com um texto de sua
autoria chamado “Retrato de Professora”. “Não há uma articulação nela que não doa. Mesmo
assim, um sorriso largo e generoso habita sua face junto com um olhar doce e penetrante. Ela
ri muito. É alegre na alma. Faz vinte e um anos que está nesta escola e há vinte e um anos
abraça todos os seus alunos”, ressaltou Gizely. A professora Tânia foi homenageada, junto
com o professor e maestro Irineu Melo, pelos 40 anos do Coral do Câmpus Florianópolis.
Em seguida, os participantes desta cerimônia cantaram parabéns e foi servido o já tradicional
bolo de aniversário do câmpus.
>>> Confira fotos da abertura da Olimpíada Fotos das homenagens ao Coral e corte do
bolo
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