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Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e onze, às quatorze horas, no Auditório do Centro de1
Filosofia e Ciências Humanas - CFH, situado no campus da Universidade Federal de Santa2
Catarina - UFSC, nesta Capital, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho da3
Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, com a presença dos seguintes conselheiros:4
Profa. Roselane Neckel – Diretora, Prof. Nazareno José de Campos – Vice-Diretor, Profa.5
Evelyn Martina Schuler Zea – Subchefe do Departamento de Antropologia, Prof. Alessandro6
Pinzani – Chefe do Departamento de Filosofia, Prof. Clécio Azevedo da Silva – Subchefe do7
Departamento de Geociências, Profa. Denise Cord - Chefe do Departamento de Psicologia,8
Profa. Janice Tirelli Ponte de Sousa – Chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política,9
Profa. Antonella Maria Imperatriz Tassinari – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em10
Antropologia Social, Profa. Joana Maria Pedro – Coordenadora do Programa de Doutorado11
Interdisciplinar em Ciências Humanas, Prof. Darlei Dall`Agnol – Coordenador do Programa de12
Pós-Graduação em Filosofia, Profa. Ruth Emilia Nogueira – Coordenadora do Programa de Pós-13
Graduação em Geografia, Profa. Eunice Sueli Nodari – Coordenadora do Programa de Pós-14
Graduação em História, Prof. Ricardo V. Silva – Coordenador do Programa de Pós-Graduação15
em Sociologia Política, Camila Añez – representante discente do Curso de Graduação de16
Filosofia, Felini de Souza – representante discente do Curso de Graduação de Filosofia, Alisson17
Gabriela Fitipaldi Suarez – representante discente do Curso de Graduação de Ciências Sociais,18
Marina Gaikoski – representante discente do Curso de Graduação de Psicologia, Vanessa19
Carolina Machado – representante discente do Curso de Geografia, Prof. Julian Borba -20
Coordenador do Curso de Graduação de Ciências Sociais, Prof. Tiago Bahia Losso –21
Subcoordenador do Curso de Graduação de Ciências Sociais, Prof. Alberto Oscar Cupani –22
Coordenador do Curso de Graduação de Filosofia, Profa. Rosemy da Silva Nascimento –23
Coordenadora do Curso de Graduação de Geografia, Prof. Paulo Pinheiro Machado –24
Coordenador do Curso de Graduação em História, Profa. Alessandra Fonseca – Subcoordenadora25
do Curso de Graduação de Oceanografia, Prof. Edison Ramos Tomazolli – Coordenador do26
Curso de Graduação de Geologia, Profa. Vânia Zikan Cardoso – Coordenadora dos Cursos de27
Graduação de Antropologia e de Museologia. Assinaram ainda a lista de presença demais28
professores, técnico-administrativos e acadêmicos do CFH e de outros Centros de Ensino. A29
diretora agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião, cujo objetivo é apresentar as30
avaliações realizadas pelos Departamentos, representantes dos estudantes e técnico-31
administrativos sobre a situação atual do CFH e da UFSC, bem como sobre o posicionamento32
sobre o reinício ou não das aulas no dia 15/08. Para dar prosseguimento à reunião, a diretora33
solicitou aprovação dos conselheiros para designar, a pedido, o acadêmico Sérgio Luis Schlatter34
Junior como representante discente ad hoc do Curso de Graduação em História, o que foi aceito35
pela maioria dos conselheiros. A diretora informou ainda que está aguardando um telefonema do36
Reitor para confirmar a reunião na tarde do dia 12/08, conforme solicitação deliberada na última37
reunião extraordinária do Conselho de Unidade do CFH. No mesmo dia, informou que está38
prevista uma reunião do Reitor com os Diretores de Centro, às 10h. Antes de solicitar a39
manifestação dos departamentos, a Profa. Roselane concedeu a palavra ao servidor técnico-40
administrativo e representante do SINTUFSC, Antônio Lopes, para dar os informes sobre a41
situação da greve dos servidores técnico-administrativos, o qual informou que não há42
negociações do governo com a categoria e por isso não há indicativo de retorno às atividades.43
Ato contínuo, a Profa. Roselane abriu as inscrições para manifestação dos departamentos. O44



2

Prof. Clécio Azevedo da Silva, do Departamento de Geociências, informou que, na reunião do45
departamento, houve o entendimento unânime que não há condições no momento atual para46
reiniciar as aulas, por falta de garantias institucionais; mas ressaltou que não há professores em47
greve e que, independente da deliberação deste dia, o departamento irá acatar. A Profa.48
Alessandra ressaltou que no Curso de Oceanografia, por ser multicentro, os alunos já49
conseguiram realizar suas matrículas. Convidado a se manifestar, o Prof. Alessandro Pinzani50
informou que, por maioria, os representantes do Departamento de Filosofia votaram pelo reinício51
das aulas, mesmo de forma precária, e aceitarão os alunos sem matrícula, em caráter de exceção.52
Foi ressaltado ainda que em caso de impossibilidade de algum professor dar aula por falta de53
condições, a chefia do Departamento de Filosofia encaminhará pedido à Direção do CFH. O54
Prof. Alessandro informou que os chefes não assumirão tarefas de servidores técnico-55
administrativos. Em seguida, a Profa. Janice Tirelli Ponte de Sousa, do Departamento de56
Sociologia e Ciência Política, informou que os professores foram unânimes em votar pelo57
reinício das aulas, considerando a definição de espaço físico e o funcionamento parcial dos58
setores. Foi sugerido pelo departamento que sejam feitas avaliações contínuas sobre a situação e59
informado ainda que os chefes não assumirão tarefas de servidores técnico-administrativos. A60
Profa. Evelyn Martina Schuler Zea manifestou-se para informar a decisão do Departamento de61
Antropologia, o qual sugere o adiamento por mais uma semana sem reavaliação do calendário62
acadêmico, além de providências referentes à alocação de funcionários, à disponibilização de63
cópias para reprografia, à alternativa para estudantes que necessitam de RU, à definição clara do64
prazo de extensão das matrículas. Ato contínuo, a Profa. Denise Cord comunicou a decisão do65
Departamento de Psicologia, o qual votou, por maioria, pelo retorno às aulas, mesmo em estado66
de exceção, solicitando nova avaliação da situação ao final da próxima semana. O Prof. Paulo67
Pinheiro Machado, representante do Departamento de História, relatou sobre a realização de uma68
reunião conjunta entre a coordenação de curso, departamento e pós-graduação e que, por69
maioria, foi decidido o retorno às atividades, bem como o compromisso de não realizar tarefas de70
servidores técnico-administrativos. A Coordenadora do Programa de Doutorado Interdisciplinar71
em Ciências Humanas, Profa. Joana Maria Pedro, manifestou-se para informar que, por maioria,72
o colegiado decidiu pelo retorno às aulas. O acadêmico Sérgio Luis Schlatter Junior esclareceu73
que a reunião no Departamento de História não foi departamental, por não haver representação74
discente, na qual os votos foram somente de professores. O referido acadêmico fez a leitura de75
um manifesto dos estudantes, em ato realizado nesta data, no período matutino, no hall do CFH,76
cujo objetivo foi o indicativo de greve e o não reinício das aulas. Após a manifestação dos77
departamentos, a diretora abriu as inscrições para avaliação dos informes. O Prof. Pinzani78
esclareceu que a decisão de Departamento de Filosofia considerou que o CFH foi o único centro79
sem aulas, que a Filosofia tem muitas disciplinas em outros centros de ensino e que os alunos80
seriam mais prejudicados se não houver retorno. Com relação ao RU, foi considerado que em81
caso de atraso no semestre, o restaurante também não estaria aberto nos meses de janeiro e82
fevereiro. A Profa. Janice ressaltou a importância de vivenciar a experiência do ‘estado de83
exceção’ com aulas, a fim de saber o nível de dificuldade e assim posteriormente realizar nova84
avaliação. A Profa. Vânia comunicou que o Departamento de Antropologia vai acatar o que for85
deliberado nesta reunião, mas entende que é inadequado parar as aulas por mais de duas86
semanas, apesar da situação continuar precária. Informou que no departamento as chefias87
também estão sobrecarregadas e que deveria haver redistribuição dos servidores que estão88
trabalhando na Reitoria. O Prof. Paulo considerou que qualquer decisão será problemática, pois89
há a pressão dos estudantes que querem voltar às aulas e também dos professores que não estão90
em greve. Expôs ainda que será importante vivenciar a experiência de iniciar o semestre nesta91
situação para que os demais professores percebam a dificuldade do momento. A Profa. Joana92
ressaltou que nem os professores e nem os estudantes estão em greve e sugere nova avaliação na93
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próxima semana. A acadêmica Alisson manifestou-se para esclarecer que a prática de ter aula94
com greve de servidores técnico-administrativos não se faz necessária, pois já foi vivenciada no95
final do último semestre, desde quando a greve iniciou no dia 06 de junho. O acadêmico Sérgio96
ressaltou que a falta de normalidade continua e que a paralisação no CFH é o principal97
argumento do centro que mais foi afetado pela adesão à greve. O acadêmico sugeriu ainda que98
em caso de retorno às aulas, que sejam resolvidas as condições e flexibilidade que serão aceitas99
pelos coordenadores e chefes. A acadêmica Vanessa manifestou seu entendimento expondo que100
a única forma de cobrança é a continuação do recesso e que a volta às aulas seria um ato101
irresponsável. A Profa. Vânia acrescentou que a única mudança é que não há mais unanimidade102
no Conselho, apesar de não ter havido qualquer alteração na atual situação. A Profa. Alessandra103
solicitou posição mais drástica junto à administração central e a compreensão dos alunos. A104
Profa. Janice solicitou a palavra novamente para ressaltar seu entendimento de que o caos105
precisará acontecer para mobilização das pessoas. O Prof. Tiago entende que nos outros centros106
a situação é de normalidade. Durante a discussão, foi apontada novamente a condição107
insustentável de falta de refeições, de livros, de computadores e até mesmo do NDI. O Prof.108
Sílvio Botomé manifestou-se para informar que semestre já começou no CFH, apesar da atual109
condição. Entende ainda que a mudança de calendário acadêmico só caberia ao Conselho110
Universitário e que deveria haver o reconhecimento da greve ou a obtenção de um mandato de111
segurança contra a Reitoria, por exigir cumprimento de prazos e desvios de função em prol da112
normalidade. Após as manifestações, a diretora encerrou as inscrições para abrir a votação. A113
diretora fez suas considerações, relembrando que na reunião com Reitor, foi delegada aos114
Centros de Ensino a decisão de começar o semestre, mas que somente o CFH não iniciou. A115
diretora reconheceu que a situação é grave para os estudantes, tendo em vista que o CFH foi o116
único que não iniciou as aulas e que já não há mais unanimidade entre os membros do Conselho.117
A Profa. Roselane informou que, apesar da garantia pela Reitoria de fornecimento de material de118
limpeza, nada garantirá as condições de funcionamento. Ato contínuo, o assunto  foi colocado119
em votação e o Conselho de Unidade do CFH, por maioria, deliberou pelo início das atividades120
de ensino, em sala de aula, dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação do CFH, no dia 15 de121
agosto (segunda-feira). Foi deliberada ainda uma agenda de encaminhamentos: (1) solicitar à122
Reitoria uma reunião do Conselho Universitário, órgão deliberativo máximo da UFSC, para123
avaliar a situação e definir um "posicionamento institucional"; (2) agendar uma audiência com o124
Reitor, no CFH, para avaliar as condições de continuidade das atividades na UFSC com a greve125
dos técnico-administrativos, as dificuldades administrativas em alguns centros de ensino e as126
preocupações em relação às condições de permanência dos estudantes na UFSC. (3) realizar127
avaliações contínuas e permanentes, que serão informadas na página www.cfh.ufsc.br. Nada mais128
havendo a tratar, às dezessete horas e dez minutos, deu-se por encerrada a reunião extraordinária,129
da qual eu, Patrícia Fernandes, secretária executiva, lavrei a presente ata, que após lida e130
aprovada, será assinada por mim e pela direção do CFH. Florianópolis, onze de agosto de dois131
mil e onze.132
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