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ATA DA 7a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DE 2011

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e onze, às quatorze horas, 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, Prof. José Antônio5
Kelly Luciani – Chefe do Departamento de Antropologia, Prof. João Klug – Chefe do6
Departamento de História, Profa. Denise Cord – Chefe do Departamento de Psicologia, Profa.7
Antonella Maria Imperatriz Tassinari – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em8
Antropologia Social, Prof. Luiz Henrique de Araújo Dutra – Subcoordenador do Programa de9
Pós-Graduação em Filosofia, Profa. Rtuh Emilia Nogueira – Coordenadora do Programa de Pós-10
Graduação em Geografia, Profa. Eunice Sueli Nodari – Coordenadora do Programa de Pós-11
Graduação em História, Profa. Maria Aparecida Crepaldi – Coordenadora do Programa de Pós-12
Graduação em Psicologia, Prof. Ricardo Gaspar Muller – Subcoordenador do Programa de Pós-13
Graduação em Sociologia e Ciência Política, Camila Añez - representante discente do Curso de14
Graduação de Filosofia, Alisson Gabriela Fitipaldi Suarez – representante discente do Curso de15
Graduação de Ciências Sociais, Allan Kenji Seki – representante discente do Curso de16
Graduação de Psicologia, Isabel Brustolin - representante discente do Curso de Graduação de17
História, Prof. Julian Borba - Coordenador do Curso de Graduação de Ciências Sociais, Prof.18
Tiago Bahia Losso – Subcoordenador do Curso de Graduação de Ciências Sociais, Prof. Alberto19
Oscar Cupani – Coordenador do Curso de Graduação de Filosofia, Profa. Rosemy da Silva20
Nascimento – Coordenadora do Curso de Graduação em Geografia, e Profa. Alessandra Larissa21
D’Oliveira Fonseca – Subcoordenadora do Curso de Graduação de Oceanografia. Os22
conselheiros Prof. Alessandrro Pinzani, Profa. Vânia Zikan Cardoso, Profa. Joana Maria Pedro, e23
Profa. Lígia Helena Hahn Luchmann justificaram suas ausências por e-mail. A diretora24
agradeceu a presença de todos, solicitou e obteve a aprovação para a inclusão de alguns25
processos na pauta e deu abertura à reunião. 1. Aprovação das Atas das Reuniões Ordinária n.26
006/2011 e Extraordinárias n. 007 e 08/2011. Após colocadas em votação, as referidas atas27
foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, a diretora iniciou a apreciação dos processos28
listados na pauta. 2. Processos de Progressão Funcional. 2.1. Processo n. 23080.025374/2011-29
51. Origem: Departamento de História. Assunto: Progressão funcional vertical da Classe de30
Professor Adjunto IV para Professor Associado I, do Professor Marcos Fábio Freire Montysuma.31
Aprovada a homologação do parecer da Comissão. 3. Processos Afastamento/Relatório final.32
3.1. Processo n. 23080.017098/2011-58. Origem: Departamento de Geociências. Homologação33
“ad referendum” da solicitação de adiamento do afastamento para pós-doutorado da Profa.34
Magaly Mendonça. Após realizada leitura do pedido da professora requerente, foi homologada a35
solicitação de adiamento para o período de 01/09/2011 a 31/08/2012. 4. Processos de36
Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes – PAAD 2011.1 – ANT e PSI.37
4.1. Processo n. 23080.029833/2011-76. Origem: Departamento de Antropologia. Conselheiro38
Relator: Prof. João Klug. Aprovado o parecer do conselheiro relator, o qual é favorável à39
aprovação do PAAD do Departamento de Antropologia. 4.2. Processo n. 23080.028700/2011-82.40
Origem: Departamento de Psicologia. Conselheiro Relator: Prof. Juan Altamirano Flores.41
Aprovado o parecer do conselheiro relator, o qual é favorável à aprovação do PAAD do42
Departamento de Psicologia. 5. Outros Processos. 5.1. Processo n. 23080.025738/2011-01.43
Origem: Departamento de Geociências. Assunto: Acordo de cooperação técnica para produção44
de relatório histórico-sócio-espacial e antropológico da comunidade tradicional dos Areais da45
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Ribanceira, em Imbituba/SC. Conselheira Relatora: Profa. Eunice Sueli Nodari. Aprovado o46
parecer da conselheira relatora, a qual é favorável à aprovação da proposta do acordo de47
cooperação técnica entre UFSC e INCRA, para produção de relatório histórico-sócio-espacial e48
antropológico da comunidade tradicional dos Areais da Ribanceira, em Imbituba/SC. 5.2.49
Processo n. 23080.008693/2011-01. Origem: Departamento de Geociências. Assunto:50
Solicitação de adesão ao serviço voluntário do Prof. Joel Robert Georges Marcel Pellerim.51
Conselheiro Relator: Prof. Alessandro Pinzani. Aprovado o parecer do conselheiro relator, o qual52
é favorável à solicitação de adesão ao Programa de Serviço Voluntário da UFSC do Prof. Joel53
Robert Georges Marcel Pellerim. 5.3. Processo n. 23080.019551/2011-61. Origem: Programa de54
Pós-Graduação em Geografia. Assunto: Regimento do Programa. Conselheira Relatora: Profa.55
Antonella Maria Imperatriz Tassinari. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é56
favorável ao regimento apresentado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia. 6. Outros57
assuntos. 6.1. Greve dos servidores técnicos-administrativos. A Profa. Roselane informou que a58
orientação da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas -59
FASUBRA é para que os servidores retornem às atividades, mas que no momento está ocorrendo60
a assembléia do SINTUFSC para discussão do assunto. Enquanto direção, a Profa. Roselane61
informou que continua tentando viabilizar a manutenção das atividades, assegurando itens de62
limpeza e de condições sanitárias. A diretora esclareceu ainda que foram feitas todas as63
possibilidades de compra direta, mas, devido à dificuldade, pediu a compreensão de todos pelas64
condições atuais. Além disso, expôs que a questão das canetas para o quadro de vidro não há65
como resolver pois o fornecimento é dado pelo almoxarifado somente e no momento o setor66
encontra-se fechado. Assim, a diretora continua no aguardo para que a situação se normalize.67
6.2. Homologação do ad referendum dos Projetos do Programa Bolsa Permanência. A Profa.68
Roselane fez a leitura dos projetos encaminhados pelas coordenadorias dos cursos de Ciências69
Sociais, Geografia e Oceanografia - relacionados no site da PRAE, no link da Coordenadoria de70
Serviço Social -, explicando que, em função do prazo, foi preciso aprová-los “ad referendum”.71
Após colocados em discussão, os projetos foram homologados. 6.3. Proposta de parceria72
AGEACAC – Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Culturais, Arte e Ciência. A73
diretora fez a leitura do ofício encaminhado pela AGEACAC, o qual trata de solicitação de74
espaço físico para realização de uma conferência pública, com fins de abertura do Curso de75
Gnosis, e, em troca, seria oferecido um espaço publicitário em cartazes. Após a leitura, a Profa.76
Roselane esclareceu sobre a existência da Resolução Normativa Nº 04/CC, de 29 de novembro77
2010, que dispõe sobre os valores e uso eventual de espaços físicos na UFSC. Ato contínuo, o78
Prof. Cupani manifestou-se para sugerir que a proposta fosse encaminhada aos departamentos,79
bem como a cópia da referida Resolução, para que fosse analisado em cada setor o interesse na80
parceria. Assim, após colocada em votação, a sugestão foi aceita pelos demais conselheiros. 6.4.81
Site do CFH. A Profa. Roselane informou que na noite da última segunda-feira, dia 12/09/2011,82
o site do CFH estava fora do ar e que isto ocasionou a queda dos emails. A diretora informou83
ainda que, segundo informações da SETIC, houve um incidente de segurança e que será preciso84
recadastrar os emails institucionais. Sobre o incidente, a Profa. Roselane informou que já85
encaminhou à Reitoria um memorando para solicitar averiguação dos fatos e entender o nível de86
fragilidade do sistema. Prof. Tiago manifestou-se para informar que dois sites do Departamento87
de Sociologia e Ciência Política já foram alvos de hackers e que até agora não houve solução.88
6.5. Pagamento de bolsas monitoria. Foi informado que, devido à greve dos servidores técnicos-89
administrativos, não foi possível fornecer à PREG informações sobre os monitores e, por causa90
disto, alguns bolsistas não receberam pagamento neste mês. Diante do problema, a diretora91
sugeriu aos chefes de departamento que verificassem em seus setores e informassem à direção os92
nomes dos bolsistas que não receberam pagamento, para que seja possível encaminhar à PREG93
com urgência. 6.6. Quadros de vidro. A diretora informou que fez consulta aos departamentos94
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por email questionando sobre a permanência dos quadros e colocação de película anti-reflexo ou95
retirada total ou parcial dos quadros de vidro, mas que, possivelmente, em função da greve,96
alguns setores não se manifestaram. Ressaltou ainda que, entre as manifestações recebidas,97
constam elogios e também reclamações. Diante da situação e, embora já tenha informado à98
PROINFRA sobre a questão, a diretora do CFH ressaltou que é importante ter clareza das99
opiniões para tomar uma decisão definitiva. Colocado o assunto em discussão, o Prof. Alberto100
Cupani manifestou-se para esclarecer que o entendimento sobre os quadros de vidro não é geral e101
que no Departamento de Filosofia há divergências de opinião. No Departamento de História, o102
Prof. João Klug informou que houve consenso pela permanência do quadro de vidro, sem103
manifestações contrárias. Após discussão, foi decidido aguardar pelas manifestações dos outros104
departamentos. 6.7. Empresa junior no CFH. Sobre as deliberações referentes ao processo da105
criação de empresa júnior no Curso de Graduação em Psicologia da UFSC, a diretora informou106
que foi realizada a consulta ao procurador - sobre inconstitucionalidade da resolução atual e107
também sobre a possibilidade de definição de critérios ou regras mais rígidas pelos Conselhos de108
Unidade dos Centros de Ensino, ou até mesmo revisão da atual resolução - mas a procuradoria109
entendeu que seria melhor encaminhar a consulta ao Gabinete do Reitor, pois o assunto poderia110
ser melhor discutido no Conselho Universitário. Sobre a criação de comissão de auditoria sobre111
as atividades existentes no CFH, a Profa. Roselane informou que já houve manifestações de112
interesse da Profa. Alessandra Fonseca, do Departamento de Geociências, e do representante113
discente do Curso de Graduação em Psicologia, Allan Kenji Seki, mas ainda faltaria um membro114
para a comissão. Após consulta aos presentes, o Prof. Tiago Losso colocou-se à disposição para115
participar como membro da comissão. 6.8. Representação CUn. A Profa. Roselane informou aos116
presentes sobre a abertura do edital para convocar os docentes e eleger os representantes junto ao117
Conselho Universitário, com mandato de dois anos. Foi informado que as inscrições serão118
aceitas até às 16h do dia 19/09/2011 e que a eleição será realizada no dia 28 de setembro, das119
08h30 às 20h30 no hall de entrada do CFH. 6.9. Eleições para Reitoria. A Profa. Roselane120
esclareceu algumas dúvidas sobre a discussão referente à participação de aposentados e de121
estudantes do ensino à distância – EAD na votação. Informou que as eleições serão realizadas122
em novembro e que nas próximas semanas os departamentos podem ser consultados para123
receberem visitas dos candidatos. Diante de sua candidatura à Reitora, a Profa. Roselane124
informou que irá se afastar por alguns dias da direção do CFH. 6.10. FURB. A diretora informou125
que os diretores de centro foram convocados para uma reunião com o Reitor, a fim de discutirem126
sobre o projeto de federalização da FURB. A Profa. Roselane esclareceu que o projeto foi uma127
decisão da Presidente Dilma Rousseff, mas que existe a preocupação entre UFSC e o projeto128
REUNI/UFSC e o caso FURB. Além disso, informou que há outras dúvidas de como será129
discutido o apoio ou se há interesse do CFH e condições para a federalização acontecer. Diante130
dos questionamentos, a Profa. Roselane sugeriu aos conselheiros presentes que acompanhassem131
a reunião prevista nesta data e posteriormente definir os diálogos entre os interessados da FURB,132
a fim de garantir eu a política de expansão não prejudique os recursos da UFSC, considerando a133
má situação atual. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas, deu-se por encerrada a reunião134
ordinária, da qual eu, Patrícia Fernandes, secretária executiva, lavrei a presente ata que, após lida135
e aprovada, será assinada por mim e pela direção do CFH. Florianópolis, quinze de setembro de136
dois mil e onze.137
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