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ATA DA 1a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DE 2011 

 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e onze, às quatorze horas, na sala do Programa de 1 

Pós-Graduação em Sociologia Política, localizada no segundo andar do Bloco C do Centro de 2 

Filosofia e Ciências Humanas - CFH, situado no campus da Universidade Federal de Santa 3 

Catarina - UFSC, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Unidade do Centro de 4 

Filosofia e Ciências Humanas, com a presença dos seguintes conselheiros: Profa. Roselane 5 

Neckel – Diretora, Prof. Nazareno José de Campos – Vice-Diretor, Profº Alessandro Pinzani – 6 

Chefe do Departamento de Filosofia, Profa. Ângela da Veiga Beltrame – Chefe do Departamento 7 

de Geociências, Prof. João Klug – Chefe do Departamento de História, Profa. Edite Krawulski – 8 

Chefe do Departamento de Psicologia, Profa. Márcia Grisotti – Chefe do Departamento de 9 

Sociologia e Ciência Política, Profa. Miriam Pillar Grossi – Coordenadora do Programa de Pós-10 

Graduação em Antropologia Social, Profa. Joana Maria Pedro – Coordenadora do Programa de 11 

Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas, Prof. Darlei Dall’Agnoll – Coordenador do 12 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Profa. Magaly Mendonça – Coordenadora do 13 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Prof. Ewerton Vieira Machado – Subcoordenador do 14 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Prof. Henrique Espada – Subcoordenador do 15 

Programa de Pós-Graduação em História, Prof. Ricardo Virgilino da Silva – Coordenador do 16 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, Leonardo de Lara Cardoso – representante 17 

discente do Curso de Graduação de Filosofia, Allan Kenji Seki – representante discente do Curso 18 

de Graduação de Psicologia, Lênio Kauê Farias Frihling - representante discente do Curso de 19 

Graduação de História, Vitor Daniel Breda - representante discente do Curso de Graduação de 20 

Geografia, Eliana Bertol Rosa e Natália Martins Cunha – representantes discentes do Curso de 21 

Graduação de Oceanografia, Prof. Márnio Teixeira Pinto – representante do CFH no Conselho 22 

Universitário, Prof. Alberto Oscar Cupani – Coordenador do Curso de Graduação de Filosofia, 23 

Prof. Clécio Azevedo da Silva – Coordenador do Curso de Graduação de Geografia, e Profa. 24 

Miriam Furtado Hartung – Coordenadora do Curso de Graduação de Antropologia e Museologia. 25 

Estava presente também na reunião o acadêmico do Curso de História, Sérgio Luis Schlatter 26 

Junior. Os conselheiros Profa. Alessandra Fonseca, Profa. Daniela R. Schneider, Profa. Vânia Z. 27 

Cardoso, Norberto Olmiro Horn Filho e Profa. Carla Bonetti justificaram suas ausências por e-28 

mail. A diretora agradeceu a presença de todos, solicitou e obteve a aprovação para a inclusão de 29 

alguns itens na pauta e deu abertura à reunião. 01 – Aprovação da ata da última Reunião 30 

Ordinária do Conselho de Unidade do CFH: Após colocada em votação, a ata da reunião 31 

ordinária número 08/2010 foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a diretora iniciou a 32 

apreciação dos processos listados na pauta. 2. Processos de Planejamento e Acompanhamento 33 

de Atividades Docentes – PAAD 2011.1. 2.1. Processo n. 23080.005402/2011-14. Origem: 34 

Departamento de História. Conselheiro Relator: Prof. Alessandro Pinzani. Aprovado o parecer 35 

do conselheiro relator, o qual é favorável à aprovação do PAAD do Departamento de História. 36 

2.2. Processo n. 23080.006478/2011-67. Origem: Departamento de Geociências. Conselheira 37 

Relatora: Profa. Vânia Zikan Cardoso. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é 38 

favorável à aprovação do PAAD do Departamento de Geociências. 2.3. Processo n. 39 
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23080.006476/2011-78. Origem: Departamento de Sociologia e Ciência Política. Conselheira 40 

Relatora: Profa. Roselane Neckel. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é favorável 41 

à aprovação do PAAD do Departamento de Sociologia e Ciência Política. 2.4. Processo n. 42 

23080.044507/2010-16. Origem: Departamento de Filosofia. Conselheiro Relator: Prof. João 43 

Klug. Aprovado o parecer do conselheiro relator, o qual é favorável à aprovação do PAAD do 44 

Departamento de Filosofia. 2.5. Processo n. 23080.005138/2011-19. Origem: Departamento de 45 

Antropologia. Conselheira Relatora: Profa. Edite Krawulski. Aprovado o parecer da conselheira 46 

relatora, a qual é favorável à aprovação do PAAD do Departamento de Antropologia. 2.6. 47 

Processo n. 23080.005749/2011-67. Origem: Departamento de Psicologia. Conselheira Relatora: 48 

Profa. Márcia Grisotti. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é favorável à 49 

aprovação do PAAD do Departamento de Psicologia. 3. Processos de Progressão Funcional. 50 

3.1. Processo n. 23080.034669/2010-38. Origem: Departamento de Geociências. Assunto: 51 

Progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado I para Professor Associado II, 52 

da Professora Maria Lucia de Paula Herrmann. Aprovada a homologação do parecer da 53 

Comissão. 4. Processos de Afastamentos e/ou Relatórios. 4.1. Processo n. 23080.045845/2010-54 

2010-67. Origem: Departamento de Psicologia. Assunto: Relatório final de estágio de Pós-55 

Doutorado do Professor Roberto Moraes Cruz. Conselheira Relatora: Professora Eunice Silva 56 

Nodari. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é favorável ao relatório final 57 

apresentado. 4.2. Processo n. 23080.044721/2010-64. Origem: Departamento de Antropologia. 58 

Assunto: Afastamento para pós-doutorado do Prof. Márnio Teixeira Pinto. Conselheiro Relator: 59 

Prof. Nazareno José de Campos. Aprovado o parecer do conselheiro relator, o qual é favorável à 60 

solicitação de afastamento para estágio de Pós-Doutorado na Ecole Pratique dês Hautes Etudes, 61 

em Paris-França, do Professor Márnio Teixeira Pinto, do Departamento de Antropologia, pelo 62 

período de um ano, a contar de 01/08/2011. 4.3. Processo n. 23080.044725/2010-42. Origem: 63 

Departamento de Antropologia. Assunto: Afastamento para pós-doutorado da Profa. Miriam 64 

Furtado Hartung. Conselheira Relatora: Profa. Joana Maria Pedro. Aprovado o parecer da 65 

conselheira relatora, a qual é favorável à solicitação de afastamento para estágio de Pós-66 

Doutorado no Laboratoire d’Antropologie Sociale em Paris-França, da Professora Miriam 67 

Furtado Hartung, do Departamento de Antropologia, pelo período de um ano, a contar de 68 

01/08/2011. 4.4. Processo n. 23080.004651/2011-92. Origem: Departamento de História. 69 

Assunto: Relatório de estágio pós-doutorado. Conselheiro Relator: Prof. Ricardo Silva. 70 

Aprovado o relatório final de estágio de Pós-Doutorado acontecido na Universitat Autônoma de 71 

Barcelona e na Universidade Federal Fluminense, do Professor Paulo Pinheiro Machado. 5. 72 

Outros Processos. 5.1. Processo n. 23080.045844/2010-12. Origem: Departamento de 73 

Psicologia. Assunto: Solicitação de Adesão ao Programa de Serviço Voluntário da UFSC da ex-74 

aluna de Psicologia Lúcia Helena Martins Pacheco. Conselheiro Relator: Professor Valmir 75 

Francisco Muraro. Aprovado o parecer do conselheiro relator, o qual é favorável à solicitação de 76 

adesão ao Programa de Serviço Voluntário da UFSC da ex-aluna do Curso de Psicologia, Lúcia 77 

Helena Martins Pacheco. 5.2. Processo n. 23080.005351/2011-21, referente à solicitação de 78 

recurso de aluno do Curso de Graduação de História, Sérgio Dimas Bellozupko, para realizar a 79 

defesa do trabalho de conclusão de curso. Conselheira Relatora: Professora Edite Krawulski. 80 

Antes de passar a palavra à conselheira relatora, a Profa. Roselane informou que o acadêmico 81 

requerente fez sua solicitação ao colegiado, mas seu pedido foi indeferido e por isso o acadêmico 82 

entrou com recurso ao Conselho de Unidade do CFH. A diretora agradeceu à Profa. Edite pela 83 

disponibilidade dela em analisar o processo em tão pouco tempo, mas que tal parecer seria 84 

preciso em função do prazo para recurso de 48 horas, pois o processo foi entregue à direção no 85 

dia de ontem. Ato contínuo, procedendo a leitura de seu parecer, a Profa. Edite manifestou-se 86 

favorável pela defesa do trabalho final do acadêmico e, se avaliado positivamente pela banca e 87 
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consequentemente aprovado, cumprindo todas as condições, ele possa concretizar sua formatura. 88 

Em seguida, a Profa. Roselane colocou o parecer em discussão. O Prof. Alberto Cupani 89 

manifestou-se para indagar o porquê do indeferimento pelo colegiado. Em resposta, o Prof. João 90 

Klug explicou que o aluno, por várias vezes, solicitou prorrogação de prazos, se comprometendo 91 

inclusive por escrito, mas não os cumpria. O Prof. João Klug acrescentou ainda um fato novo, 92 

informando que o acadêmico foi seu aluno e obteve conceito I na disciplina de História Moderna 93 

I, entretanto a nota apresentada no seu histórico escolar é 9,5 e nenhum documento solicitando a 94 

mudança de nota foi encontrado. O acadêmico Sérgio Luis Schlatter Junior pediu a palavra para 95 

expor que se houve alteração de nota, cabe investigação para o caso. A conselheira relatora 96 

informou que nos autos do processo não constam quaisquer informações sobre as razões do 97 

indeferimento nem sobre a alteração de nota do histórico. A Profa. Miriam Hartung entende que 98 

é preciso considerar o parecer da relatora, pois houve um investimento da UFSC no aluno mas, 99 

ao mesmo tempo, considera o fato da mudança da nota um caso grave por levantar suspeitas de 100 

alteração de nota e da coordenação do curso, precisando-se averiguar tudo que ocorreu. A Profa. 101 

Joana manifestou-se para dizer que o que consta nos autos é importante, mas sem desconsiderar 102 

o que ocorreu no âmbito da secretaria do curso, e sugeriu a abertura de uma sindicância para 103 

apurar os fatos, ressaltando que o processo atual deve ser deliberado e um novo deve ser aberto 104 

para investigar o ocorrido. A Profa. Edite tornou a informar que seu parecer foi construído com 105 

base nos documentos contidos no processo, ou seja, somente na versão do requerente e no 106 

histórico escolar apresentado. O acadêmico Sérgio Luis Schlatter Junior solicitou novamente a 107 

palavra para expressar seu entendimento de considerar o apelo do acadêmico requerente, pois as 108 

justificativas do aluno em faltar se basearam em razões profissionais. O Prof. Ricardo Silva 109 

entende que os fatos levantados sejam anexados ao processo. A diretora ressaltou novamente que 110 

o processo foi recebido ontem e que é importante levantar a realidade baseada nos documentos 111 

que se encontram no processo. A Profa. Miriam Hartung manifestou-se favorável pelo parecer, 112 

mas concorda pela abertura imediata de sindicância. A diretora explicou que independentemente 113 

do que for deliberado, nada impedirá a abertura do processo de sindicância. Questionado pela 114 

Profa. Ângela Beltrame sobre o registro de nota no departamento, o Prof. João Klug confirmou 115 

que há registro somente de FI. A Profa. Ângela e Joana sugeriram ao colegiado do curso que 116 

solicitem informações ao DAE. Após o encerramento das manifestações, a diretora colocou o 117 

assunto em votação, mas o Conselho de Unidade aprovou, por unanimidade, baixar o processo 118 

em diligência para solicitar esclarecimentos ao Colegiado do Curso de Graduação de História, 119 

até o prazo de 25/03/2011, sobre (1) quais as justificativas do indeferimento da solicitação do 120 

acadêmico pelo colegiado do curso; e (2) as informações apresentadas pelo Prof. João Klug, o 121 

qual alegou ter sido professor da disciplina História Moderna I e ter dado conceito FI ao 122 

acadêmico, diferentemente do que consta no histórico escolar. 5.3. Processo n. 123 

23080.003190/2011-31. Origem: Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências 124 

Humanas. Assunto: Regimento PPGICH. Conselheira Relatora: Profa. Kátia Maheirie. A 125 

diretora informou que houve a necessidade de encaminhamento do processo em função do prazo 126 

para reunião da PRPG. Após a leitura do parecer favorável da Profa. Kátia, foi aprovada a 127 

homologação “ad referendum” do regimento. 5.4. Processo n. 23080.045843/2010-78. Assunto: 128 

Solicitação de adesão ao programa de serviço voluntário da Profa. Josiane Adriana Martins. 129 

Conselheira Relatora: Profa. Márcia Grisotti. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual 130 

é favorável à solicitação de adesão ao Programa de Serviço Voluntário da UFSC da Profa. 131 

Josiane Adriana Martins. 6. Portarias de Associados. 6.1. Aprovada a Portaria n. 132 

002/CFH/2011, que designa os Professores Titulares Joana Maria Pedro (Departamento de 133 

História), Esther Jean Langdon (Departamento de Antropologia) e Luiz Fernando Scheibe 134 

(Departamento de Geociências) para sob a presidência do primeiro, constituir Comissão 135 
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Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de progressão funcional horizontal da 136 

Classe de Professor Associado II para Professor Associado III, do Professor Artur Cesar Isaia, 137 

do Departamento de História. 6.2. Aprovada a Portaria n. 006/CFH/2011, que designa os 138 

Professores Titulares Luiz Fernando Scheibe (Departamento de Geociências), Paulo Freire 139 

Vieira (Departamento de Sociologia e Ciência Política) e Alberto Oscar Cupani (Departamento 140 

de Filosofia) para, sob a presidência do primeiro, constituir Comissão Examinadora com a 141 

finalidade de proceder à avaliação de Progressão Funcional Vertical de Professor Adjunto IV 142 

para Associado I, do Professor José Messias Bastos, do Departamento de Geociências. 6.3. 143 

Aprovada a Portaria n. 009/CFH/2011, que designa os Professores Titulares Rogério Ferreira 144 

Guerra (Departamento de Psicologia), Ary César Minella (Departamento de Sociologia e Ciência 145 

Política) e Selvino José Assmann (Departamento de Filosofia) para, sob a presidência do 146 

primeiro, constituir Comissão Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de 147 

Progressão Funcional Vertical de Professor Adjunto IV para Associado I, da Professora Daniela 148 

Ribeiro Schneider, do Departamento de Psicologia. 6.4. Aprovada a Portaria n. 015/CFH/2011, 149 

que designa os Professores Titulares Silvio Paulo Botomé (Departamento de Psicologia), Maria 150 

Bernadete Ramos Flores (Departamento de História) e Esther Jean Langdon (Departamento de 151 

Antropologia) para, sob a presidência do primeiro, constituir Comissão Examinadora com a 152 

finalidade de proceder à avaliação de Progressão Funcional Horizontal de Professor Associado I 153 

para Associado II, da Professora Ariane Kuhnen, do Departamento de Psicologia. 7.  Outros. 154 

7.1. Memorando n. 002/2011, do Departamento de Filosofia, referente à Criação do Núcleo 155 

Interdisciplinar de Estudos Medievais. A diretora informou sobre o comunicado do 156 

Departamento de Filosofia e ressaltou que não há ainda regulamentação para criação de núcleos 157 

no âmbito do CFH e que isso é algo que deverá ser contemplado na ocasião de elaboração do 158 

regimento do centro. A diretora informou ainda que a criação do núcleo pelo colegiado e a 159 

homologação pelo conselho não implicam em determinação de espaço físico, ou seja, caso haja 160 

uma futura solicitação, o trâmite deve ocorrer conforme a ordem de prioridade. 7.2. Solicitação 161 

do Centro Acadêmico de História e Filosofia. A diretora informou que o Centro Acadêmico de 162 

História solicitou ao Conselho de Unidade do CFH a permissão para alojar nas dependências do 163 

CFH os participantes do Encontro de Estudantes de História de 2011, a ser realizado de 26 a 30 164 

de julho de 2011, em função da quantidade de estudantes inscritos no evento, aproximadamente 165 

duas mil pessoas. A diretora ressaltou que, em função da segurança patrimonial, sugeriu aos 166 

organizadores solicitar espaço à Reitoria, mas não existe apoio institucional. Antes do assunto 167 

ser colocado em discussão, o acadêmico Sérgio Luis Schlatter Junior manifestou-se para 168 

apresentar o planejamento para a segurança do evento, preparada pela comissão organizadora, 169 

bem como a estrutura para receber os participantes. Questionado sobre a necessidade de 170 

banheiros e chuveiros, o acadêmico informou que o Centro de Desportos irá auxiliar, bem como 171 

foi providenciada a instalação de banheiros químicos. A Profa. Roselane informou que recebeu 172 

um parecer favorável do Prof. Valmir Francisco Muraro, Coordenador do Curso de História, por 173 

email. O Prof. Márnio Teixeira Pinto manifestou-se favorável também se as condições 174 

informadas nesta reunião forem garantidas; e a Profa. Joana concordou que a organização de 175 

eventos é até mesmo uma forma de aprendizado. Questionada pelos conselheiros, a diretora 176 

garantiu que o evento terá acompanhamento da direção do CFH. Colocado em votação, foi 177 

aprovado o pedido de alojamento. Ato contínuo, a diretora passou a palavra ao acadêmico de 178 

Filosofia, Leonardo de Lara Cardoso, que expôs aos conselheiros sobre a realização do Encontro 179 

Regional de Estudantes de Filosofia Sul – II EREVIL SUL de 13 a 15 de maio de 2011 e a 180 

necessidade de obter apoio do Conselho de Unidade do CFH junto à Reitoria para conseguir a 181 

instalação de uma tenda em frente à Reitoria, para alojar durante o fim de semana cerca de 500 182 

participantes. Após apresentação de informações sobre o evento, a solicitação foi colocada em 183 
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votação. Por unanimidade, deliberou-se a manifestação do Conselho de Unidade para a Reitoria, 184 

em apoio à Comissão Organizadora do Encontro Regional de Estudantes de Filosofia Sul – II 185 

EREVIL SUL, bem como a solicitação para a viabilização de uma estrutura de alojamento, com 186 

a finalidade de garantir a participação dos estudantes no referido evento. 7.3. Prêmio Destaque 187 

Pesquisador 2011. A diretora fez a leitura do Memorando n. 001/2011/PRPE, que solicita a 188 

indicação de um homenageado até o dia 29 de abril de 2011. Diante do prazo, a diretora 189 

informou que repassará o Memorando da PRPE por email e solicitou aos chefes de departamento 190 

que discutam a definição dos critérios com seus pares a fim de trazer para a próxima reunião a 191 

sugestão dos nomes. 7.4. Alterações na Resolução Normativa n. 002/CUn/2009. Em caráter 192 

informativo, a Profa. Roselane apresentou uma cópia aos conselheiros das alterações na referida 193 

resolução, que trata das festas no âmbito da UFSC. 7.5. Homologação “ad referendum” dos 194 

Projetos do Programa Bolsa Permanência. A Profa. Roselane fez a leitura de todos os projetos 195 

encaminhados pelas coordenadorias dos cursos dos Cursos de Antropologia, Ciências Sociais, 196 

Geografia, Oceanografia e Museologia – relacionados no site da PRAE, no link da 197 

Coordenadoria de Serviço Social, explicando que, em função do prazo, foi preciso aprová-los 198 

“ad referendum”. Após colocados em discussão, os projetos foram homologados. 7.6. 199 

Memorando n. 03/CEG/2011, referente ao término do mandato dos representantes do CFH na 200 

Câmara de Ensino de Graduação e a indicação de novos representantes. A diretora fez a leitura 201 

do documento e ressaltou a importância da representação na Câmara. Colocado o assunto em 202 

discussão, não houve indicação de representantes. Desta forma, a diretora sugeriu uma reunião 203 

com os chefes para definir a indicação, o que foi acatado pelos conselheiros presentes. 7.7. 204 

Memorando Circular n. 001/SCGP/2011, enviado pela SCGP sobre pedidos de material de 205 

consumo e cronograma de licitações e Memorando Circular n. 004/2011/SEPLAN, referente aos 206 

limites para despesas com diárias e hospedagens. A diretora distribui uma cópia dos 207 

memorandos e informa sobre o corte de 50% no orçamento, inclusive nas diárias e passagens, e 208 

que em função disso solicita a compreensão de todos pois não será mais possível viabilizar ou 209 

apoiar todas as solicitações para participações em eventos. A diretora informou entretanto, que a 210 

Reitoria e ANDIFES já sinalizaram empenho para conseguir reverter a situação. Com base na 211 

nova situação, a Profa. Roselane propôs trazer um estudo dos gastos anteriores para avaliar a 212 

distribuição dos poucos recursos de agora e sugere a definição de um grupo de trabalho para 213 

analisar critérios e construir uma proposta para o Conselho de Unidade.  Nada mais havendo a 214 

tratar, às dezessete horas, deu-se por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Patrícia 215 

Fernandes, secretária executiva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por 216 

mim e pela direção do CFH. Florianópolis, dezoito de março de dois mil e onze.  217 

Profa. Roselane Neckel ................................................................................................................... 218 

Prof. Nazareno José de Campos..................................................................................................... 219 

Secretária Executiva Patrícia Fernandes ..................................................................................... 220 


