SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
ATA DA 7a. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DE 2011
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Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e onze, às quatorze horas, no Auditório do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas - CFH, situado no campus da Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, nesta Capital, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho da
Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, com a presença dos seguintes conselheiros:
Profa. Roselane Neckel – Diretora, Prof. Nazareno José de Campos – Vice-Diretor, Prof.
Alessandro Pinzani – Chefe do Departamento de Filosofia, Prof. Juan Altamirano Flores – Chefe
do Departamento de Geociências, Prof. João Klug – Chefe do Departamento de História, Profa.
Denise Cord - Chefe do Departamento de Psicologia, Profa. Janice Tirelli Ponte de Sousa –
Chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política, Profa. Joana Maria Pedro –
Coordenadora do Programa de Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, Prof. Ricardo
V. Silva – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, Felini de Souza
– representante discente do Curso de Graduação em Filosofia, Allan Kenji Seki e Marina
Gaikoski – representantes discentes do Curso de Graduação em Psicologia, Vanessa Carolina
Machado – representante discente do Curso de Geografia, Prof. Tiago Bahia Losso –
Subcoordenador do Curso de Graduação de Ciências Sociais, Prof. Alberto Oscar Cupani –
Coordenador do Curso de Graduação de Filosofia, Profa. Rosemy da Silva Nascimento –
Coordenadora do Curso de Graduação de Geografia, Profa. Patrícia Hadler Rodrigues Subcoordenadora do Curso de Graduação de Geografia, Prof. Paulo Pinheiro Machado –
Coordenador do Curso de Graduação em História, Profa. Joselma Tavares Frutuoso –
Subcoordenadora do Curso de Graduação em Psicologia, e Profa. Vânia Zikan Cardoso –
Coordenadora dos Cursos de Graduação de Antropologia e de Museologia. Assinaram ainda a
lista de presença demais professores, técnico-administrativos e acadêmicos do CFH e de outros
Centros de Ensino. A diretora agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião, que se destinou
à análise e avaliação da decisão tomada na última reunião do Conselho, dia 03/08, quando foi
deliberado, por unanimidade, o adiamento do início das aulas no CFH. A diretora fez um breve
histórico dos acontecimentos após a greve dos servidores técnico-administrativos, que iniciou em
06 de junho de 2011. Após o relato, a diretora concedeu a palavra ao técnico administrativo João
Sol Roza Pagani, que prestou esclarecimentos sobre a greve da categoria e que, por enquanto,
não há previsão de retorno às atividades. Ato contínuo, foi dada a palavra ao acadêmico Luis
Dias, do Centro Acadêmico Livre de Psicologia, que declarou que o Diretório Central dos
Estudantes apóia a greve dos técnico-administrativos e que há o indicativo de assembléia dos
estudantes na próxima quarta-feira. Após relatos dos conselheiros, acadêmicos presentes e a
discussão do assunto, foram deliberados os seguintes encaminhamentos: (1) realização de
reuniões extraordinárias de Departamentos do CFH até dia 10/08 (quarta-feira) para avaliarem a
situação atual do CFH e da UFSC e definirem posicionamento sobre o reinício ou não das aulas
no dia 15/08; (2) realização de reunião do Conselho de Unidade do CFH no dia 11/08 (quintafeira) às 14 horas, no Auditório do CFH, para apresentação das avaliações realizadas pelos
Departamentos, representantes dos estudantes e técnicos administrativos; (3) elaboração de
memorando ao Gabinete do Reitor solicitando esclarecimentos sobre a legislação que determina
como competências e responsabilidades dos Chefes de Departamento e Coordenadores de
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Graduação e Pós-Graduação a realização de matrículas, reajustes de matrículas e digitação de
notas; (4) elaboração de memorando ao Gabinete do Reitor e a PREG, solicitando a flexibilidade
no calendário para o reajuste de matrícula e aprovação dos Planos Departamentais, solicitando
ainda orientações de como proceder à regularização dos estudantes de convênios internacionais;
(5) estabelecimento de diálogos com outros Centros de Ensino, explicando os motivos do
adiamento do início das aulas no CFH e solicitando a compreensão por parte de professores/as de
outros Departamentos da UFSC que ministram aulas nos Cursos de Graduação do CFH, bem
como solicitar aos professores e Departamentos que considerem e avaliem o que representa para
os estudantes o retorno parcial às disciplinas ministradas por professores/as de outros
Departamentos da UFSC nos Cursos de Graduação do CFH; e ainda (6) elaboração de
memorando ao Gabinete do Reitor, solicitando a participação do Reitor em uma reunião
ampliada no CFH, no dia 12/08 (sexta-feira) às 14 horas, para tratar da situação na UFSC e a
importância de uma reunião do Conselho Universitário para definir um posicionamento
institucional. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, deu-se por encerrada a reunião
extraordinária, da qual eu, Patrícia Fernandes, secretária executiva, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada, será assinada por mim e pela direção do CFH. Florianópolis, oito de agosto
de dois mil e onze.
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