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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DE
2014
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no
Auditório do CFH, reuniu-se o Conselho de Unidade do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, chamado por meio da Convocação 008/CFH/2014, com a presença dos
seguintes Conselheiros: Paulo Pinheiro Machado (Diretor do CFH), Sônia Weidner
Maluf (Vice-Diretora do CFH), Wagner Miquéias Felix Damasceno - Chefe da
Coordenadoria Especial de Museologia, Cláudia Pellegrini Drucker - Chefe do
Departamento de Filosofia, Henrique Espada Rodrigues Lima Filho - Chefe do
Departamento de História, Ariane Kuhnen – Chefe do Departamento de Psicologia,
Carlos Eduardo Sell - Chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política, Márcia
da Silva Mazon - Subchefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política, Evelyn
Martina Schuler Zea - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia,
Alexandre Meyer Luz - Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia,
Márcio Rogério Silveira – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia,
Eunice Sueli Nodari - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História,
Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia, Andréa Barbará da Silva Bousfield - Subcoordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia, Yan de Souza Carreirão – Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Sociologia Política, Kátia Maheirie - Representante do CFH no
Conselho Universitário, Maria Chalfin Coutinho - Representante do CFH na Câmara de
Extensão, Maria Aparecida Crepaldi – Representante do CFH na Câmara de Pesquisa,
Jaimir Conte - Coordenador do Curso de Graduação em Filosofia, Leandro Castro
Oltramari - Coordenador do Curso de Graduação em Psicologia, Juan Antônio
Altamirano Flores – Coordenador do Curso de Graduação em Geologia, Rafael
Victorino Devos – Coordenador do Curso de Graduação em Antropologia, Lucas de
Melo Reis Bueno – Coordenador do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul
da Mata Atlântica, Elaine Cristina de Lima – Representante dos TécnicosAdministrativos, Messias Silva Manarim - Representante Discente do Curso de
Graduação em Filosofia, Vitor Rollin Prudêncio - Representante Discente do Curso de
Graduação em História e João Victor de Araújo - Representante Discente do Curso de
Graduação em Geografia. Havendo número legal, o Presidente deu início à reunião
colocando em votação a pauta, com a retirada do Processo n. 23080.065425/2013-40.
Origem: Departamento de História. Assunto: Homologação de resultado do Concurso
para Professor Efetivo, na Área/Subárea de Conhecimento: História/Teoria e Filosofia
da História, a pedido do chefe de Departamento. Após aprovação, iniciou com o item 1.
Informes Gerais, informando sobre a prorrogação dos prazos para aprovação dos
PAADs – 2014.2. Nos Colegiados de Departamento o PAAD-2014.2 deverá ser
aprovado até o dia 30/06 e no Conselho de Unidade até o dia 15/07, sendo reaberto para
consolidação no 1º dia do semestre letivo, pelo período de 45 dias. O Presidente
comunicou ainda a finalização da reforma da Sala de Leitura José Saramago e andares
acima, e as providências a serem tomadas em relação à limpeza e retorno dos
Laboratórios, Núcleos e Sala de Leitura, ao espaço original. Ato contínuo, o presidente
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passou a palavra para a conselheira Maria Aparecida Crepaldi, Representante do CFH
na Câmara de Pesquisa. A professora informou que foram finalizados os trabalhos da
comissão interna de seleção dos projetos de pesquisa inscritos no Edital PIBIC/CNPQ
2014-2015. Foram distribuídas 95 bolsas de iniciação científica em apoio a projetos de
59 docentes do CFH, e que o prazo para divulgação seria em meados de julho, com
início a partir de agosto. Em seguida, a professora Maria Chalfin Coutinho pediu a
palavra e informou que havia sido nomeada como representante do CFH na Câmara de
Extensão e que estava no início a discussão da minuta da resolução de extensão. Além
disso, apontou questões a serem tratadas futuramente, como as dificuldades na
utilização do Notes, modificações na plataforma, mapeamento geral das extensões e
levantamento do percentual de taxas recebidas pelo CFH. Para tanto, ressaltou a
necessidade de apoio e participação dos coordenadores de extensão de cada
departamento. Nesse momento, os servidores técnico-administrativos, Otávio Pereira,
Sérgio Martins e João Sol adentraram o auditório e pediram para participar da reunião
devido ao ponto de pauta sobre a jornada dos servidores técnico-administrativos na
UFSC. Os conselheiros foram favoráveis à participação e o presidente prosseguiu a
reunião com o item 2.Assuntos gerais: 2.1 Discussão da nova minuta de Resolução de
Pesquisa. A professora Maria Aparecida Crepaldi foi convidada a apresentar a minuta
da resolução. Após esclarecimento e discussão de alguns pontos da minuta, a professora
Maria Aparecida informou que iria levar as sugestões apresentadas pelos conselheiros à
próxima reunião da Câmara de Pesquisa para apreciação, o principal destaque feito na
reunião foi sobre os critérios muito restritivos de funcionamento da Comissão de Ética
em Pesquisa em Seres Humanos. Em seguida, o presidente passou ao item 2.2
Discussão sobre expediente dos TAE’s no CFH. A Vice-diretora do CFH, professora
Sônia Weidner Maluf, informou que atualmente o CFH estava com 15 (quinze)
servidores técnicos a menos em relação ao inicio de 2013 devido a aposentadorias,
exonerações e remoções sem reposição imediata. Além disso, cerca de 10 (dez) por
cento dos servidores técnico-administrativos estava em licença para formação e 3 (três)
estariam em afastamento para tratamento de saúde. Esclareceu ainda, que nesses casos
não havia reposição, sendo necessário um remanejamento interno no CFH. A ViceDiretora relatou que além do quadro insuficiente de técnicos para atender todos os
setores, havia um aumento no número de reclamações da comunidade universitária que
por vezes encontrava as secretarias abertas em apenas um período do dia, dificultando o
atendimento de certas demandas. Lembrou ainda que a jornada oficial dos servidores
técnicos era de 40 horas semanais e que na prática existiam diferentes cargas horárias de
trabalho entre os servidores técnico-administrativos na Universidade, ressaltando a
importância de ampliar o debate sobre a viabilidade de se implantar a jornada de 30
(trinta) horas semanais. Após manifestação de alguns servidores técnicos e docentes, a
Vice-Diretora finalizou informando que essa questão seria novamente abordada nas
próximas reuniões para seguir com os encaminhamentos necessários. Seguiu-se a
reunião com o item 3.1 Processo n. 23080.026801/2014-61. Origem: Departamento de
Psicologia. Assunto: Plano de Atividades do Departamento de Psicologia – PAAD
2014-2. Conselheiro relator: Prof. Henrique Espada. Colocado em votação, o processo
foi aprovado por unanimidade. 3.2 Processo PAAD 2014-2. Origem: Departamento de
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História. Conselheira relatora: Profa. Ariane Kuhnen. Antes de iniciar a leitura de seu
parecer a professora apontou as dificuldades que encontrou ao fazer a distribuição da
carga horária das diversas atividades de docentes do seu Departamento, sem extrapolar
o limite que a legislação impõe de 40 horas semanais. Ressaltou que freqüentemente
atividades relacionadas à administração, pesquisa e extensão precisam ser em parte
desconsideradas para conseguir fechar o PAAD – Plano de Atividades Departamental.
Sugeriu ainda que houvesse uma ampla discussão entre os departamentos para debater
sobre a necessidade de atender demandas de outros departamentos, sobre o excesso de
atividades atribuído aos professores substitutos e sobre a carga dos cursos de educação à
distância. Após, foi colocado em votação o parecer favorável da relatora ao processo do
PAAD 2014-2, do Departamento de História, o qual foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, deu-se por encerrada a reunião
extraordinária, da qual eu, Roberta Bornhausen Collossi, Coordenadora de Apoio
Administrativo, lavrei a presente ata que, após lida, será assinada por mim e pela
Direção do CFH. Florianópolis, vinte e quatro de junho de dois mil e quatorze.
Prof. Paulo Pinheiro Machado.........................................................................................
Profa. Sônia Weidner Maluf.............................................................................................
Roberta Bornhausen Collossi.........................................................................................
Coordenadora de Apoio Administrativo

