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Aos dez dias do mês de julho de dois mil e doze, às quatorze horas, no Auditório do Centro de 1 
Filosofia e Ciências Humanas - CFH, situado no campus da Universidade Federal de Santa 2 
Catarina - UFSC, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Unidade do Centro de 3 
Filosofia e Ciências Humanas, com a presença dos seguintes conselheiros: Profa. Maria Soledad 4 
Etcheverry Orchard – Vice-Diretora; Prof. José Antônio Kelly Luciani - Chefe do Departamento 5 
de Antropologia; Prof. Gustavo Andres Caponi - Chefe do Departamento de Filosofia; Prof. Juan 6 
Altamirano Flores – Chefe do Departamento de Geociências; Prof. Alexandre Busko Valim – 7 
Chefe do Departamento de História; Profa. Denise Cord – Chefe do Departamento de Psicologia; 8 
Profa. Lígia Helena Hahn Luchmann – Chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política; 9 
Profa. Alícia Norma Gonzalez de Castells – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 10 
Antropologia; Prof. Marcos José Müller-Granzotto – Subcoordenador do Programa de Pós-11 
Graduação em Filosofia; Profa. Eunice Sueli Nodari – Coordenadora do Programa de Pós-12 
Graduação em História; Maria Aparecida Crepaldi – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 13 
em Psicologia; Prof. Jeremy Paul Jean Loup Deturche – Subcoordenador do Curso de Graduação de 14 
Ciências Sociais; Prof. Alberto Oscar Cupani – Coordenador do Curso de Graduação de 15 
Filosofia; Prof. Paulo Pinheiro Machado – Coordenador do Curso de Graduação em História; 16 
Profa. Alessandra Larissa D’Oliveira – Subcoordenadora do Curso de Graduação em 17 
Oceanografia; Profa. Joselma Tavares Frutuoso – Subcoordenadora do Curso de Graduação em 18 
Psicologia; Profa. Vânia Zikan Cardoso – Coordenadora dos Cursos de Graduação de 19 
Antropologia e Museologia. Os conselheiros Prof. Tiago Bahia Losso e Prof. Ricardo Gaspar 20 
Müller justificaram suas ausências por e-mail. A vice-diretora agradeceu a presença de todos e 21 
deu abertura à reunião. 1. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária n. 004/2012. Após 22 
colocada em votação, a referida ata foi aprovada por unanimidade. 2. Portaria.  2.1 Aprovada a 23 
Portaria n. 83/CFH/2012 que designa os Professores Rogério Ferreira Guerra (Departamento de 24 
Psicologia), Ilse Scherer-Warren (Departamento de Sociologia e Ciência Política) e João Carlos 25 
Rocha Gre (Departamento de Geociências), para sob a presidência do primeiro, constituir 26 
Comissão Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de progressão funcional 27 
vertical da Classe de Professor Adjunto IV para Professor Associado I, da Professora Joselma 28 
Tavares Frutuoso, do Departamento de Psicologia. 3. Outros assuntos: 3.1 Resultado da 29 

Enquete sobre a Prorrogação do Contrato de Concessão de Uso n. 185/2010, que tem como 30 
objeto a concessão de uso de área para exploração e operação comercial de lanchonete no 31 
CFH. A vice-diretora informou que, conforme deliberação da última reunião do Conselho de 32 
Unidade, foi realizada uma enquete com alunos, professores e servidores técnico-administrativos 33 
do CFH a respeito da prorrogação do contrato em questão. A consulta foi realizada no período de 34 
vinte e seis de junho a oito de julho de dois mil e doze, por meio do preenchimento de 35 
questionário enviado via e-mail, recebendo um total de duzentos e oitenta respostas. Constavam 36 
no questionário perguntas referentes à qualidade da alimentação, do atendimento, das 37 
instalações; bem como uma avaliação da percepção do custo dos produtos em relação a outras 38 
lanchonetes da UFSC; cujas respostas estão expressas em relatório anexo a esta Ata. Ao serem 39 
questionados sobre a renovação do serviço oferecido pela empresa, setenta e dois por cento dos 40 
entrevistados declarou ser favorável à prorrogação do contrato; seguido de vinte e oito por cento 41 
dos entrevistados que declararam não estarem de acordo com a renovação. Considerando o 42 
exposto, o Conselho deliberou pela prorrogação do Contrato de Concessão de Uso n. 185/2010, 43 
solicitando que o resultado da pesquisa seja encaminhado ao proprietário da empresa para 44 
manifestação quanto às justificativas e sugestões de melhorias feitas pelos respondentes.  3.2 45 
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Alocação de salas de aula para o semestre 2012.2 e situação da sala 324 do CFH. A vice-46 
diretora esclareceu que a alocação de salas de aula para o próximo semestre letivo não foi 47 
repassada às Coordenadorias de Curso de Graduação e dos Programas de Pós-Graduação porque 48 
um total de vinte disciplinas está sendo alocado em outros Centros de Ensino, devido à 49 
quantidade insuficiente de salas de aula do CFH. Ainda, um total de vinte e três disciplinas foi 50 
encaminhado à PROGRAD para alocação no Bloco I da UFSC. A vice-diretora manifestou sua 51 
preocupação em relação aos cursos de Geografia, Geologia e Oceanografia que estão 52 
ministrando aulas com o apoio de microscópios em local impróprio. Dada a umidade da atual 53 
sala, cinco microscópios já foram perdidos, em decorrência do surgimento de fungos. A solução 54 
proposta para o problema foi a transferência dos microscópios para a sala 324 do Bloco B, 55 
considerando que a mesma possui grades de segurança. As carteiras da sala 324 deverão ser 56 
transferidas para a sala em que os microscópios permaneceram até o momento, permitindo a 57 
alocação de disciplinas de pós-graduação. A solução proposta foi aprovada por unanimidade. 3.3 58 
Greve e horário especial do CFH no período de recesso escolar. Até o momento, não houve 59 
indicativo de finalização da greve de professores e dos servidores técnico-administrativos. A 60 
vice-diretora recomendou a alteração no horário de fechamento e nos acessos aos Blocos A, B, C 61 
e D do CFH. Após discussão, foi decidido que no período de doze de julho a três de agosto de 62 
dois mil e doze permanecerão abertos somente o principal acesso térreo do Bloco A e os acessos 63 
do primeiro andar para os Blocos C e D, nos horários entre oito e dezoito horas. O acesso ao 64 
Bloco B e ao térreo do Bloco C será liberado mediante autorização da Direção do CFH. Nos dias 65 
dezenove e vinte de julho o Bloco B estará fechado para limpeza, não sendo possível agendar 66 
qualquer tipo de atividade nesse período. 3.4 Formaturas referentes ao semestre 2012.1. A 67 
vice-diretora informou que o diretor do Centro participou de reunião para debater a manutenção 68 
do calendário de formaturas do atual semestre. A PROGRAD está discutindo com o comando de 69 
greve do Centro de Eventos a manutenção do calendário de formaturas para o semestre 2012.1, 70 
no entanto, algumas alterações poderão ser realizadas, no sentido da redução do tempo de 71 
cerimônia, com o cancelamento de discursos e homenagens. Em caso de aprovação das 72 
alterações será incluída no protocolo a leitura do manifesto da greve. Os contato das  comissões 73 
de formatura deverão ser repassados para o Centro de Eventos para que tomem ciência das 74 
alterações em caso de aprovação. Os coordenadores de curso presentes manifestaram sua 75 
preocupação em relação à digitação de notas de formandos e dos alunos participantes do 76 
ENADE 2012. Foi informado que a PROGRAD encaminhou uma solicitação aos departamentos 77 
de ensino e que os chefes de departamento estão incentivando os professores a realizarem o 78 
lançamento de notas nos casos emergenciais. 4. Informes:  4.1 Prazo final para aprovação do 79 
PAAD no Conselho da Unidade. A vice-diretora informou que, em decorrência da greve dos 80 
professores e servidores técnico-administrativos, os prazos para aprovação do PAAD nos 81 
Departamentos e Conselho de Unidade foram temporariamente suspensos. 4.2 Semana de 82 
Integração dos cursos de graduação ministrados no CFH. A vice-diretora informou que a 83 
proposta para a semana de integração de 2012 contempla a realização de palestras e mesas 84 
redondas envolvendo os diferentes cursos do CFH, no período de 24 a 29 de setembro próximo. 85 
O programa fechado, bem como o eixo central e datas definitivas serão apresentados na próxima 86 
reunião do Conselho. 4.3 Indicação de membro para o CT-INFRA. A vice-diretora informou 87 
o recebimento de memorando da PROPESQ solicitando a indicação de membro para o CT-88 
INFRA. Foram sugeridos alguns nomes, mas dada a atribuição da referida comissão este item 89 
constará na pauta da próxima reunião de Conselho. Nada mais havendo a tratar, às dezessete 90 
horas, deu-se por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Elaine Thais da Silva Lima, 91 
secretária executiva, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela 92 
direção do CFH. Florianópolis, dez de julho de dois mil e doze.  93 
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