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ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DE 2011

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e onze, às treze horas e trinta minutos, no auditório do1
Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFH, situado no campus da Universidade Federal de2
Santa Catarina - UFSC, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Unidade do3
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, com a presença dos seguintes conselheiros: Profa.4
Roselane Neckel – Diretora, Prof. Nazareno José de Campos – Vice-Diretor, Profa. Vânia Zikan5
Cardoso – Chefe do Departamento de Antropologia, Profº Alessandro Pinzani – Chefe do6
Departamento de Filosofia, Profa. Denise Cord – Chefe do Departamento de Psicologia, Profa.7
Antonella Maria Imperatriz Tassinari – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em8
Antropologia Social, Prof. Selvino José Assmann – Subcoordenador do Programa de Doutorado9
Interdisciplinar em Ciências Humanas, Profa. Rtuh Emilia Nogueira – Coordenadora do10
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Profa. Eunice Sueli Nodari – Coordenadora do11
Programa de Pós-Graduação em História, Profa. Maria Aparecida Crepaldi – Coordenadora do12
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Prof. Ricardo Virgilino da Silva – Coordenador do13
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política, Felini de Souza – representante14
discente do Curso de Graduação de Filosofia, Allan Kenji Seki – representante discente do Curso15
de Graduação de Psicologia, Sérgio Luis Schlatter Junior – representante discente do Curso de16
Graduação de História, Vanessa C. Machado - representante discente do Curso de Graduação de17
Geografia, Prof. Tiago Bahia Losso - Subcoordenador do Curso de Graduação de Ciências18
Sociais, Prof. Alberto Oscar Cupani – Coordenador do Curso de Graduação de Filosofia, Prof.19
Clécio Azevedo da Silva – Coordenador do Curso de Graduação em Geografia, Prof. Paulo20
Pinheiro Machado – Coordenador do Curso de Graduação de História, Prof. Norberto Olmiro21
Horn Filho – Coordenador do Curso de Graduação de Oceanografia, Profa. Magda do Canto22
Zurba – Coordenadora do Curso de Graduação de Psicologia, e Profa. Joselma Tavares Frutuoso23
– Subcoordenadora do Curso de Graduação de Psicologia. Os conselheiros Prof. João Klug e24
Profa. Alessandra Fonseca justificaram suas ausências por e-mail. A diretora agradeceu a25
presença de todos, solicitou e obteve a aprovação para a inclusão de alguns processos na pauta e26
deu abertura à reunião. 1. Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária n. 006/2011. Após27
colocada em votação, a referida ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a diretora iniciou28
a apreciação dos processos listados na pauta. 2. Processos de Progressão Funcional. 2.1.29
Processo n. 23080.016689/2011-16. Origem: Departamento de História. Assunto: Progressão30
funcional horizontal da Classe de Professor Associado II para Professor Associado III, do31
Professor Valmir Francisco Muraro. Aprovada a homologação do parecer da Comissão. 3.32
Processos de Afastamento. 3.1. Processo n. 23080.020311/2011-17. Origem: Departamento de33
Sociologia e Ciência Política. Assunto: Afastamento para pós-doutorado do Prof. Carlos Eduardo34
Sell. Conselheira Relatora: Profa. Vânia Zikan Cardoso. Aprovado o parecer da conselheira35
relatora, a qual é favorável à solicitação de afastamento para estágio de Pós-Doutorado junto à36
Ruprechts Karl Universität Heidelberg, na Alemanha, do Professor Carlos Eduardo Sell, do37
Departamento de Sociologia e Ciência Política, pelo período de 01/09/2011 a 31/08/2012. 3.2.38
Processo n. 23080.016106/2011-49. Origem: Departamento de História. Assunto: Afastamento39
para pós-doutorado do Prof. Henrique Espada. Conselheiro Relator: Prof. Alessandro Pinzani.40
Aprovado o parecer do conselheiro relator, o qual é favorável à solicitação de afastamento para41
estágio de Pós-Doutorado junto à Humboldt-Universität zu Berlim, na Alemanha, do Professor42
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Henrique Espada Rodrigues Lima Filho, do Departamento de História, pelo período de43
15/08/2011 a 14/08/2012. 4. Outros Processos. 4.1. Processo n. 23080.0150001/2011-72.44
Origem: Coordenadoria do Curso de Graduação em Psicologia. Assunto: Projeto de Criação de45
Empresa Júnior no Curso de Graduação em Psicologia da UFSC. Conselheiro Relator: Prof.46
Clécio Azevedo da Silva. Após a leitura do parecer pelo conselheiro relator, o representante47
discente do Curso de Psicologia, Allan Kenji Seki, solicitou vistas ao processo. 5. Outros48
assuntos: 5.1. Greve dos servidores técnicos-administrativos. A Profa. Roselane fez um breve49
relato sobre a reunião com o Reitor no dia 27/06, para avaliação do estado de greve na UFSC. Na50
ocasião, foram apresentadas pelos Diretores de todos os Centros de Ensino as preocupações com51
a situação, reafirmadas as preocupações do CFH e solicitado que as informações e orientações52
institucionais fossem encaminhadas a todos os setores. Foi afirmado ainda que os sistemas53
CAGR e PAAD serão abertos após o término da greve e os Coordenadores de Graduação54
preocupados com o ENADE e com avaliação dos novos cursos poderiam solicitar apoio ao55
Profº Carlos Pinto na PREG. Com relação ao fechamento do almoxarifado, a administração56
central comprometeu-se em encontrar uma solução para garantir a continuidade do fornecimento.57
No final da reunião foi apresentada a preocupação de que o semestre seja concluído, mas que em58
uma próxima reunião as condições para o início do segundo semestre seriam avaliadas. Após o59
relato, a diretora manifestou-se novamente sobre a sua preocupação com a continuidade da60
greve, em função do acúmulo dos trabalhos da direção e das atividades que precisam ser61
encaminhadas, como o acompanhamento da reforma dos pisos do 2º andar do Bloco B, a62
instalação dos condicionadores de ar (salas de aula), a instalação de impressoras (pendentes), a63
sistematização do processo de compras de mobiliários (prazo estipulados pelo setor de compras),64
a locação de espaço físico (contato direto com os setores). Diante disto, a diretora sugeriu que os65
diretores realizassem atendimento externo somente no período vespertino, na semana de 27 a 0866
de agosto de 2011, e que no período matutino as atividades seriam voltadas para os referidos67
encaminhamentos. Após colocado em discussão, a sugestão foi aprovada. 5.2. Segurança na68
UFSC – Acesso digital e câmaras de segurança. A Profa. Roselane informou que foi designada69
pelo Reitor para uma comissão de segurança da UFSC. Como membro da Comissão, propôs aos70
membros que sejam realizadas discussões internas em cada Centro de Ensino, nos departamentos71
e centros acadêmicos, sobre a questão do cercamento do campus e da instalação das câmeras de72
segurança. A diretora informou ainda sobre a importância do momento em discutir o assunto,73
tendo em vista ocorrências de furto no CFH, como o furto de uma impressora ocorrido no74
Departamento de Psicologia. O DESEG propôs controle de acesso digital como medida de75
prevenção, para o referido departamento, mas a direção entende que é preciso uma discussão76
mais ampla com a presença do DESEG. Colocado o assunto em discussão, foi levantada a77
vulnerabilidade do CFH pela grande circulação de pessoas e acesso livre aos blocos. A Profa.78
Maria Aparecida Crepaldi manifestou-se para ressaltar a importância de instalar câmeras. A79
Profa. Ruth entende a necessidade de controle de acesso ao campus, considerando o alto índice80
de violência no bairro. O representante discente Leonardo questionou se a segurança destina-se81
para o patrimônio da UFSC somente ou para as pessoas, e entende que o cercamento só faz82
aumentar o índice de violência, e que a universidade não pode se isolar. A Profa. Eunice83
manifestou-se a favor da implantação do acesso digital no Departamento de Psicologia, em84
caráter experimental. O representante discente Vitor ressaltou sobre a contribuição das câmeras85
para identificar pessoas em eventuais manifestações. O Prof. Pinzani lembrou da escuridão nos86
acessos durante o período noturno e que as câmeras poderiam não ajudar se não houver87
manutenções. A diretora lembrou da importância em identificar problemas de furto nos setores,88
mas o representante discente Sérgio entende que é importante discutir os locais, em caso de89
instalação de câmeras. Após discussão, a diretora esclareceu que já fez vários pedidos de troca de90
lâmpadas para garantir iluminação adequada em frente ao CFH e que já conversou com o Reitor91
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sobre as limitações do DESEG, principalmente sobre o entendimento dos servidores com relação92
à prioridade sobre segurança pessoal, não somente do patrimônio. Ato contínuo, foi aprovado93
que a questão do acesso digital seria discutida diretamente com o Departamento de Psicologia. 6.94
Informes: 6.1. Informe das representantes do CFH na Câmara de Pós-Graduação. As Professoras95
Maria Aparecida Crepaldi e Eunice Sueli Nodari informaram aos conselheiros presentes sobre a96
pauta da última reunião da Câmara de Pós-Graduação, ressaltando a discussão sobre o97
reconhecimento de títulos e da aprovação de novos cursos. Nada mais havendo a tratar, às98
dezesseis horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Patrícia99
Fernandes, secretária executiva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por100
mim e pela direção do CFH. Florianópolis, oito de julho de dois mil e onze.101
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