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[título] Informativo CFH adaptado para 
pessoas com deficiência visual

Descrição da imagem: Mosaico com retratos 

de professores/as e uma servidora técnico-

administrativa que participaram das bancas 

para promoção a Professor/a Titular em 2016-

2. O mosaico é formado por retratos coloridos, 

distribuídos em três linhas e oito colunas, 

separadas por linhas azuis, no mesmo tom da cor 

de fundo da barra superior, em que está escrito 

Informativo CFH - edição 2 - agosto/2017.

Nos retratos, professores/as que concorreram à 

promoção: Ana Lúcia Vulfe Nötzold, Antonella 

Maria Imperatriz,  Tassinari, Cristina Scheibe 

Wolff, Edison Ramos Tomazzoli, Eunice Sueli 

Nodari, Fernando Aguiar Brito de Sousa, João 

Klug, Nícia Luiza Duarte da Silveira, Ricardo 

Gaspar Müller, Ricardo Virgilino da Silva, 

Ruth Emília Nogueira, Sônia Weidner Maluf e 

Theophilos Rifiotis; 

Presidentes/as das bancas: Alberto Oscar Cupani, 

Léo Afonso Staudt, Luiz Fernando Scheibe e Maria 

Bernardete Ramos Flores; membros externos: 

Eliane Cantarino O’Dwyer (UFF/RJ), Everton Passos 

(UFPR/PR), Gisálio Cerqueira Filho (UFF/RJ), Maria 

Izilda Santos de Matos (PUC/SP), Paulo Rogério 

Menandro (UFES/ES), Ronaldo Rosas Reis (UFF/RJ); 

STAE: Roberta Bornhausen Collossi.

Nesta edição do Informativo, contamos 
com a colaboração de Vanessa Tavares 

Wilke - Coordenadoria de Acessibilidade Edu-
cacional (CAE) / Secretaria de Ações Afirmati-
vas e Diversidades (SAAD). Vanessa orientou-
-nos no sentido de tornar o Informativo CFH 
acessível para pessoas com deficiência visual, 
que utilizam softwares leitores de tela (como, 
por exemplo, Jaws for Windows, NVDA, entre 
outros). A partir de seus comentários e suges-
tões, adequamos, nesta edição, as imagens e 
fotografias com a inserção de textos descritivos 
para serem lidos pelos softwares e, assim, possi-
bilitar uma audiodescrição de arquivos gráficos 
que não são interpretados pelos programas. 
Indicações como [títulos] antes dos títulos obje-
tivam auxiliar as pessoas com deficiência visual 
a identificarem que se trata de título.

Crédito de foto: Fotografia: RenatA.B. (NUVEM), 

Diagramação: Aline Ramalho (NUVEM) e Ítalo 

Holanda Padilha (Agecom).
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O professor Carlos Antônio Oliveira Viei-
ra, do Departamento de Geociências, e a 

professora Andréa Vieira Zanella, do Depar-
tamento de Psicologia, foram eleitos represen-
tantes dos/as professores/as do CFH no CUn, 
como Titular e Suplente, respectivamente. 
Acesse a página da Representação Docente do 
CFH no CUn:

 http://representacfh.paginas.ufsc.br/

Descrição da imagem: Duas fotografias coloridas. 

A da esquerda apresenta o professor Carlos Antô-

nio Oliveira Vieira em primeiro plano, sorrindo. Ele 

usa um terno preto e gravata preta com bolinhas 

brancas, com uma camisa branca. A fotografia da 

direita apresenta a professora Andréa Vieira Zanella 

em primeiro plano, sorrindo. Ela usa uma camisa e 

jaqueta preta. 

Crédito de foto: acervo pessoal

No período de 05 a 07 de julho, as pro-
fessoras Angela da Veiga Beltrame, 

Ariane Kuhnen, Carmen Leontina Ojeda 
Ocampo Moré e Júlia Silvia Guivant, e os 
professores Darlei Dall’Agnol, Rogério Luiz 
de Souza e Yan de Souza Carreirão apresen-
taram seus memoriais de promoção a Pro-
fessor/a Titular. 

Os memoriais e mais informações sobre 
esse processo de promoção estão disponíveis 
para consulta em: http://portalcfh.ufsc.br/
progressao-titular-da-carreira-do-magiste-
rio-superior/.

Os registros, em vídeo e fotografia, cap-
tados durante as bancas pelo NUVEM serão 
disponibilizados no Repositório, na Galeria 
UFSC e nas redes sociais. 

Fique atento/a ao Portal do CFH, pois 
estão previstas outras bancas para a última 
semana de novembro de 2017. 

O processo de transferência dos cursos 
de Graduação e Pós-Graduação em 

Oceanografia para o Centro de Ciências 
Físicas e Matemáticas (CFM), iniciado em 
setembro de 2016, foi concluído. Uma Coor-
denadoria Especial de Oceanografia (OCN) 
foi criada e, a partir deste mês de agosto, os 
cursos passaram a funcionar no CFM. 

[seção] Apoio
Administrativo

[título] Eleição de representantes dos/as 
professores/as para o CUn

[título] Transferência dos cursos de 
Oceanografia do CFH para o CFM

[título] Bancas para Professor/a Titular

http://representacfh.paginas.ufsc.br/ 
http://portalcfh.ufsc.br/progressao-titular-da-carreira-do-magisterio-superior/
http://portalcfh.ufsc.br/progressao-titular-da-carreira-do-magisterio-superior/
http://portalcfh.ufsc.br/progressao-titular-da-carreira-do-magisterio-superior/
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STAEs do CFH reuniram-se, no dia 
27/06, para, dentre outros motivos, 

conhecer os novos técnicos do Centro: 
Rodrigo Sulzbacher Michelin da Coorde-
nadoria do Curso de Graduação em Geo-
grafia, Raphael Tarso Silveira da Secretaria 
do Departamento de História e Gileade 
Jesimom Braga dos Santos do Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia.

No último Informativo, falamos sobre 
a chegada do Rodrigo e do Raphael ao 
CFH. Neste, aprensataremos o colega Gi-
leade. Confere lá na seção Comunicação | 
NUVEM!

Nessa reunião, os TAEs do CFH tam-
bém conversaram sobre a representação 
dos/as Técnicos/as no Conselho da Uni-
dade. Neste mês de agosto, será lançado o 
edital para realização da eleição de seus/

[título] Reunião dos TAEs do CFH

suas representantes – dois Titulares e dois 
Suplentes, no Conselho do CFH. 

Outro tema importante tratado na 
reunião foi o trabalho da Comissão Inter-
na de Flexibilização da Jornada de Traba-
lho. A Comissão discutiu o andamento do 
trabalho, esclarecendo sobre as etapas já 
realizadas e as que estão por vir. A pedido, 
a Comissão produziu a matéria abaixo que 
busca esclarecer a comunidade do CFH 
acerca deste assunto.

Descrição da imagem: Fotografia colorida 

horizontal com plano aberto na sala de Usos 

Múltiplos do Departamento da Geografia. Em 

segundo plano, doze STAEs sentados próximos 

às paredes da sala, e um em pé, apoiado no 

batente da porta, integram a reunião. 

Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM)
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(Pela Comissão Setorial do CFH)

[título] Informe da comissão interna de 
flexibilização da jornada de trabalho 

[título] CFH e 13º Mundos de Mulheres e 
Fazendo Gênero 11

A Comissão Setorial do CFH, designada 
pela Portaria 21/2017/CFH, de 14 de feve-

reiro de 2017, para elaborar e apresentar o re-
latório de flexibilização da jornada de trabalho 
dos STAEs deste Centro, concluiu a elaboração 
do Relatório e o encaminhou para a Comissão 
Permanente de Flexibilização (CPFLEX), no 
dia 13 de maio.

A Comissão do CFH, formada somente por 
TAEs, realizou o estudo sobre a flexibilização 
da jornada de trabalho, a partir da análise de 
dados dos/as técnicos/as e setores do Cen-
tro; da aplicação de questionário próprio e de 
reuniões com os STAEs. Buscou, dessa forma, 
sanar dúvidas e problemas identificados em 
todos os setores do Centro. 

O estudo e as propostas para flexibilização 
da jornada de trabalho dos TAEs estão ocor-
rendo em toda a UFSC. A principal finalidade 
da mudança do regime de 8 horas para 6 horas 
diárias é aumentar o horário de atendimento às 
comunidades universitária e externa. A condi-
ção de atendimento ao público por, no mínimo, 
12 horas ininterruptas é imprescindível para 
que se permita a jornada de 30 horas semanais. 

Após a entrega do Relatório, a CPFLEX tem 
o prazo de 90 dias para apresentar uma ava-
liação. No dia 14/08, essa Comissão devolveu 
à Comissão Setorial do CFH o relatório para 
análise e ajustes. Vale destacar que algumas 
Unidades Administrativas da UFSC já estão em 
sua terceira correção. 

No período de 30 de julho a 04 de agosto, 
o CFH abrigou o 13º Congresso Mun-

dos de Mulheres (MM) – encontro internacio-
nal e interdisciplinar de e sobre mulheres – e 
o Seminário Internacional Fazendo Gênero 
11 (FG). No CFH, tivemos Simpósios Temáti-
cos, Fóruns de Debate, Minicursos, Oficinas, 
Pôsteres, Mostra Audiovisual, Exposição Arte 
e Gênero, Mostra de Fotografias. A temática 
que norteou o encontro foi “Transformações, 
Conexões, Deslocamentos”. Mais informações 
sobre o evento estão disponíveis em http://
www.wwc2017.eventos.dype.com.br/.

Descrição da imagem: Foto colorida, em plano 

aberto na horizontal, da reunião da Coordenação 

Executiva em 28 de junho, reta final do MM/FG. 

Nela há nove pessoas dessa Coordenação sen-

tadas em torno de uma mesa branca, retangular. 

Essas pessoas, Adriana Barth Barbaresco, Juliana 

Blau, Miriam Grossi, Marlene de Faveri, Jair Zando-

ná, Cristina Scheibe Wolff, Carmem Vera Ramos, 

Ana Maria Veiga e Cláudia Nichnig (esquerda 

para direita), estão ocupando três lados da mesa, 

e, com exceção de uma delas, estão olhando para 

a câmera e sorrindo.

Crédito de foto: Julia Sens

O fluxograma da análise dos Relatórios 
pode ser visualizado por meio do link http://
flexibilizacao.ufsc.br/fluxograma/. Para mais in-
formações, acessar: http://flexibilizacao.ufsc.br/. 

http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/
http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/
http://flexibilizacao.ufsc.br/fluxograma/
http://flexibilizacao.ufsc.br/fluxograma/
http://flexibilizacao.ufsc.br/


Passo 1º - A parte interessada solicita 
orçamento junto à Imprensa;

Passo 2º - Repassa o orçamento ao setor 
Financeiro para trâmite no Sistema de 
Gestão Administrativa (SPA);

Passo 3º - Encaminha à Imprensa os 
arquivos/modelos para a realização do 
serviço.

1 – Serviço gráfico possível de 
realização pela Imprensa Universitária

Passo 1º - A parte interessada repassa a 
demanda detalhada ao setor Financeiro 
para este verificar o saldo da ata e a 
possibilidade de contratação do serviço;

Passo 2º - Esse setor providencia a 
solicitação de empenho e, após a sua 
realização, encaminha ao fornecedor 
uma cópia para a realização do serviço;

Passo 3º - Após a realização do serviço, 
o fornecedor encaminha ao Financeiro 
a nota fiscal para ser atestada, para 
posterior solicitação de pagamento.

2 – Serviço com atas em aberto na UFSC
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[seção] Financeiro

[título] Como funciona a “Contratação 
de Serviços"

Nesta edição do Informativo CFH, o setor 
Financeiro do Centro aborda o assunto 

“Contratação de Serviços”. Você sabe como 
funciona? Vejamos:

A parte interessada deve encaminhar me-
morando à Direção do Centro, para ciência e 
autorização, definindo a origem dos recursos 
financeiros (Duodécimo CFH, Diretamente 
arrecadados, Recursos de projetos, dentre 
outros), e deve verificar junto ao  setor Finan-
ceiro se existem “atas em aberto” na UFSC, 
ou, no caso  de serviços gráficos, verificar a 
possibilidade de realização pela Imprensa 
Universitária.

A partir daí, as seguintes situações pode-
rão acontecer:



Passo 1º - A parte interessada providencia 
três orçamentos do serviço a ser realizado e 
encaminha ao setor Financeiro;

Passo 2º - Esse setor providencia a 
solicitação de empenho e, após a sua 
realização, encaminha ao fornecedor uma 
cópia para a realização do serviço;

Passo 3º - Após a realização do serviço, 
o fornecedor encaminha ao Financeiro a 
nota fiscal para ser atestada, para posterior 
solicitação de pagamento.

3 – Serviço sem atas em aberto na UFSC 
para a contratação por dispensa de licitação
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[seção] Direção

[título] Projeto do Coletivo MãEstudantes 
(CFH/CED) 

O Centro de Filosofia e Ciências Huma-
nas da UFSC vem construindo uma 

parceria crescente com as mães e os pais da 
Universidade e buscando olhar para suas 
demandas. Neste sentido, como um dos 
primeiros passos, instalou fraldários nos 
banheiros para possibilitar que as crianças 
que acompanham suas mães e seus pais te-
nham um espaço apropriado, limpo e segu-
ro para a troca de fraldas. 

O movimento de mães e pais da UFSC 
nasceu por meio de um grupo de mulheres 
que percebia seus direitos à maternidade 
violados na UFSC. Com o passar dos anos 
muitas mulheres frequentaram e fortalece-

(Por Coletivo MãEstudantes, adaptado pelo NUVEM)

ram a luta para garantir a permanência das 
mães-estudantes nesse espaço. Nos últimos 
tempos a presença das mães-estudantes tor-
nou-se cada vez mais constante e numerosa 
no espaço acadêmico, e infelizmente, as 
dificuldades e as violências também. As-
sim, organizaram-se e fundaram o Coletivo 
MãEstudantes/UFSC, em maio/2017. Um 
coletivo apartidário e anti-capitalista de 
mulheres-mães cujos princípios são basea-
dos na autonomia, no respeito pelas especi-
ficidades da maternidade e na importância 
do seu papel social e político para a nossa 
sociedade e para a Universidade. Além de 
lutarem pelo respeito para com seus corpos 
e direito à maternidade livre e esclarecida, 
bem como pelos direitos de suas filhas e 
seus filhos. 

Atualmente, o Coletivo MãEstudantes, 
com apoio do CFH e do CED, reivindica 
junto à Reitoria um espaço para acolhimen-
to dos/as filhos/as das mães-estudantes no 
contraturno. Foram feitas duas reuniões 
com o Coletivo e o projeto de acolhimento 
elaborado foi encaminhado ao Gabinete da 
Reitoria.

Confira no Facebook a proposta do Co-
letivo MãEstudantes/UFSC! 

Descrição da imagem: Fundo liso na cor ma-

genta com duas mãos, uma adulta e uma infan-

til, alçando o desenho vazado de um capelo. 

Abaixo das mãos, em fonte branca, encontra-se o 

nome Coletivo MãEstudantes/UFSC.

https://pt-br.facebook.com/ColetivoMaestudantesUFSC/
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[título] DESEG no CFH

[título] Vitimização e sentimento de 
insegurança na UFSC

Em junho último, infelizmente, o Centro 
foi vítima do furto de um computador. O 

processo de investigação aberto no Departa-
mento de Segurança Institucional (DESEG) 
reacendeu a discussão sobre a segurança do 
patrimônio do CFH, gerando vários relatos 
sobre outros eventos de furto. Buscando au-
mentar os mecanismos de segurança, solici-
tou-se ao DESEG presença maior no Centro 
por meio de rondas mais constantes. 

No dia 23 de junho, no Miniauditório do 
CFH, ocorreu a apresentação dos resulta-

dos da pesquisa “Vitimização e sentimento de 

(Pelo NIPP)

insegurança na UFSC”, financiada pelo Cnpq 
(Edital 2014-0) e desenvolvida pelo Núcleo 
Interdisciplinar em Políticas Públicas (Nipp) 
da UFSC, http://nipp.ufsc.br, e Observatório de 
Violências e Segurança Pública. 

Na ocasião, o coordenador do Projeto, pro-
fessor Erni José Seibel, destacou a importância 
da realização de pesquisas de vitimização no 
contexto universitário para o planejamento e 
formulação de políticas públicas. Para a reali-
zação da pesquisa foi desenvolvido e aplicado 
um questionário junto aos/às estudantes da 
UFSC (Campus Florianópolis), além de entre-
vistas com gestores/as e pesquisa em jornais. O 
coordenador do Projeto apresentou resultados 
gerais da pesquisa, contemplando os seguintes 
aspectos: sentimento de insegurança, medo do 
crime e vitimização concreta. Os dados possi-
bilitaram concluir que estudantes que nunca 
sofreram experiências de vitimização apresen-
tam medo do crime. 

O evento contou com o apoio e a participa-
ção da Diretora do Centro do CFH, professora 
Miriam Hartung, e com a presença do pro-
fessor Marcelo Tratenberg, Diretor Adminis-
trativo da Secretaria de Ações Afirmativas e 
Diversidade (SAAD), que representou o Reitor 
na ocasião. 

Descrição da imagem: Fotografia colorida em 

plano aberto, na horizontal, com onze pessoas em 

pé, sorrindo, à frente de um data-show com a sigla 

NIPP sendo projetada. Todas participaram do even-

to e dentre elas está Marcelo Tratenberg, Miriam 

Hartung, Erni José Seibel e os membros do NIPP. 

Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM)

http://nipp.ufsc.br
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[título] Alojamento para estudantes da 
Licenciatura Indígena

A Licenciatura Intercultural Indígena do 
Sul da Mata Atlântica esteve no Campus 

da UFSC, em etapa presencial, no período de 
10 a 22 de julho. Nessa etapa, assim como nas 
anteriores, os/as alunos/as ficaram alojados nas 
dependências do antigo restaurante do Grêmio 
dos/as Funcionários/as. Outra estrutura que 
foi utilizada pelas mães com crianças é a casa 
onde funcionava o Departamento de Segurança 
Institucional (DESEG). Ambas as estruturas 
estão localizadas junto à Prefeitura do Campus 
Universitário. 

Os locais passaram por algumas reformas e 
contam com  banheiros, chuveiros, alojamento 
coletivo, alguns com quartos reservados para as 
mães-estudantes acompanhadas de seus/suas 
filhos/as durante o Tempo Universidade.  

Algumas melhorias, como a divisão do 

espaço, estão sendo demandadas e buscam 
assegurar uma melhor acomodação e, de modo 
geral, melhores condições aos/às acadêmicos/as 
nesse período do Tempo Universidade.

Estão envolvidas/os neste processo a Co-
ordenação do Curso, a Direção do CFH, junto 
com a Reitoria e a Prefeitura do Campus, e tam-
bém parceiros/as do Curso, como a professora 
da UFFS e doutoranda do Programa de Arqui-
tetura da UFSC, Nauíra Zanardo Zanin.

A viabilidade do curso Licenciatura Indíge-
na, como é conhecido, depende do espaço para 
alojar os/as acadêmicos, visto que hospedá-los 
em hotéis, como foi feito com a turma anterior 
(formados/as em 2015) e, durante algumas eta-
pas, com esta também, tem um custo muito alto.

Portanto, pensar a continuidade do Curso e 
a possibilidade da sua institucionalização impli-
ca garantir alojamento definitivo aos/às estu-
dantes indígenas, para que as próximas turmas 
possam ser adequadamente acomodadas. 

(Por Joziléia Daniza Kaingang, Coordenadora Pedagógica da Licenciatura)
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Descrição da imagem 1: Fotografia colorida ho-

rizontal, em plano aberto, do antigo restaurante do 

Grêmio dos/as Funcionários/as. Em primeiro plano, 

um gramado com árvores de diferentes portes; em 

segundo, o antigo restaurante e algumas pessoas; 

em terceiro, prédios e o céu.

Crédito de foto 1: Murilo Mariano

Descrição da imagem 2: Fotografia colorida 

horizontal em plano aberto do interior do antigo 

restaurante do Grêmio dos/as Funcionários/as. 

Ao fundo à esquerda, seis funcionários uniformiza-

dos fazem a limpeza do espaço, utilizando man-

gueiras, vassouras e outros objetos de limpeza. O 

chão é de azulejo branco; as paredes são pinta-

das de branco e verde; o teto é de madeira com 

ventiladores e luz fluorescente. Ao fundo, janelas 

de vidro.

Crédito de foto 2: Murilo Mariano

Descrição da imagem 3: Fotografia colorida 

horizontal. Da esquerda para direita, aparecem: 

Murilo Mariano (secretaria do Curso), Joziléia Dani-

za Kaingang (Coordenação Pedagógica) e Ariana 

Espíndola (equipe de Coordenação). Murilo está 

segurando papéis; Joziléia e Ariana estão sorrindo 

e parecem organizar panos coloridos pendurados 

sobre uma parede coberta por lona preta. Atrás 

de Murilo e próximo a essa parede, cerca de nove 

colchões empilhados e um separado ao lado. Os 

três vestem roupas esportivas. 
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[título] Edições do Bosque publica trabalhos 
do Prof. Norberto Olmiro Horn Filho 

[título] Revista de Ciências Humanas (RCH) 
publica primeira edição de 2017

A RCH publicou, em final de junho, a 
edição 51-1, trazendo artigos que tran-

sitam entre temáticas como arte, filosofia e 
políticas públicas, a partir de abordagens que 
vão da revisão de literatura à intervenções 
com instrumental e em contextos diversos. 
Conta com a contribuição de jovens e expe-
rientes pesquisadores/as que compartilham 

A Editora Edições do Bosque publicou 
quatro novos itens de autoria do profes-

sor Norberto Olmiro Horn Filho, do Depar-
tamento de Geociências, e colaboradores:

- Roteiro Geológico na Planície Costeira 
de Santa Catarina, Brasil

- Mapa Geoevolutivo da Planície Cos-
teira da Ilha de São Francisco do Sul, SC, 
Brasil

- Mapa Geológico-Geomorfológico do 

Neste mês, tivemos a grata notícia de 
que a tão esperada reforma nos blo-

cos do CFH terá início ainda neste ano, 
mais precisamente, a partir do término 
do vestibular, estendendo-se até o final 
de janeiro. As reformas previstas, entre as 
mais importantes, são: pintura dos blocos; 
conserto de pisos; reforma nos banheiros, 
com a necessária adaptação para garantir a 
acessibilidade; criação de mais seis salas de 
aula no bloco B; reforma no Auditório.

Em breve, a Secretaria encaminhará 
Memorando com as datas e orientações!

[seção] comunicação

[subseção] NUPPE

Cabo de Santa Marta Grande, Laguna, SC, 
Brasil 

- Texto Explicativo para o Mapa Geo-
lógico-Geomorfológico do Cabo de Santa 
Marta Grande, SC, Brasil

Acesso livre por meio do link da Editora:

 https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104796 .

Descrição da imagem: Da esquerda para a 

direita, capas das publicações: “Roteiro Geológi-

co na Planície Costeira de SC” e “Texto Explicati-

vo para o Mapa Geológico-Geomorfológico do 

Cabo de Santa Marta Grande, SC, Brasil”.

[título] Reformas no CFH
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suas inquietações e perspectivas nas trilhas do 
conhecimento científico. 

Acesse online, de forma gratuita, e di-
vulgue: https://periodicos.ufsc.br/index.php/
revistacfh . 

Descrição da imagem: Capa da revista na vertical. 

Apresenta um cabeçalho e rodapé em azul. No ca-

beçalho há um quadro branco preenchido com letras 

em azul que diz: ISSNe 2178-4582. Volume 51 - 

número 1 - janeiro-junho 2017. Centro de Filosofia e 

Ciências HUMANAS - UFSC. Abaixo desse quadro, 

uma nova faixa azul e nela o título em branco: Revis-

ta de Ciências Humanas. Abaixo do título, há uma 

imagem de um prédio de oito andares com sacadas. 

No canto inferior direito, aparece o topo e parte da 

haste de um poste de luz.

[subseção] NUvem

[título] Projeto de registro das bancas para 
Professor/a Titular

[título] CFH recebe mais um servidor 
técnico-administrativo

O NUVEM tem feito o registro audiovisual 
- fotografia e vídeo - das bancas para pro-

moção a Professor/a Titular desde o segundo 
semestre de 2016. Em 2016-2, ocorreram duas 
bancas e, em 2017-1, uma banca.

As fotografias em mosaico que abrem esta 
edição do Informativo são resultado deste 
projeto, que pretende compartilhar os registros 
feitos por meio de canais institucionais, como 
o Repositório e a Galeria UFSC, e das redes 
sociais. As fotos de 2017-1 estão sendo traba-
lhadas e serão disponibilizadas em breve. 

O projeto pretende incorporar as contri-
buições da Coordenadoria de Acessibilidade 
Educacional (CAE) / Secretaria de Ações Afir-
mativas e Diversidades (SAAD), mencionadas 
anteriormente neste Informativo, fazendo com 
que os registros audiovisuais sejam adaptados 
e acessíveis para pessoas com deficiência.

Em junho, tomou posse na UFSC e veio 
trabalhar no Programa de Pós-Gradu-

ação em Psicologia (PPGP), Gileade Jesi-
mom Braga dos Santos. Ele também cursa 
Marketing na Estácio de Sá e Administra-
ção EaD na UFSC. Trabalhou muito tempo 
com gestão de pessoas e comunicação na 
iniciativa privada. Agora, na secretaria 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh
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do PPGP, Gile, como já é chamado pelos 
colegas, está trabalhando como Assistente 
em Administração com Tamara Nolasco. 
Substituiu Jacinta Vivien Gomes, que pas-
sou a atuar no Programa de Pós-Gradua-
ção em Filosofia (PPGFIL). 

Em sua nova função, Gile ressalta a ne-
cessidade de um programa de treinamento 
inicial. Os/as colegas estão colaborando 
neste sentido, apresentando a ele diversos 
assuntos relativos ao trabalho na UFSC; 
assuntos tratados muito rapidamente pela 
PRODEGESP quando chegou. Em relação 
ao trabalho específico do PPGP, Gile res-
salta a disposição da Tamara para ajudar, 
orientar, explicar os processos; lembra e 
faz um agradecimento especial à Jacinta, 
que o recepcionou nas férias da Tamara e 
lhe deu muito apoio. 

Sobre o trabalho do NUVEM de apre-
sentação de um novo servidor, Gile diz: 
“Eu acredito ser essencial por uma questão 
de acolhimento. Quando você chega em 
qualquer local desconhecido, a tendên-
cia é que você seja tímido, que você fique 
introspectivo, e que você tenha até certo 
medo porque é algo novo. Então, receber 
um novo colaborador, um novo servidor 
pra mim é sinônimo de acolhimento.”

Seja bem-vindo, Gile!

Descrição da imagem: Retrato de Gile em pri-

meiro plano. Ele está sorrindo, tem um bigode e 

cavanhaque e usa uma blusa cinza sobre outra 

azul. Em segundo plano, desfocado, tem uma 

estante com pastas de arquivos.

Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM)
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[título] Fale conosco

Contribuições, sugestões para o Infor-
mativo? Entre em contato conosco: 
nuvem.cfh@contato.ufsc.br !

[título] Expediente

O Informativo CFH é uma iniciativa 
da Direção do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Santa Catarina, que bus-
ca dar visibilidade às ações desen-
volvidas no processo de gestão.

Colaboradores/as: Equipe da Dire-
ção do CFH. 

Agradecimentos: Coletivo MãEstu-
dantes; Comissão Setorial do CFH: 
Cristina Eberhardt Francisco (PPGI-
CH), Elaine Cristina de Lima (SPO), 
Helena Carolina Medeiros Valver-
de (PPGEO), João Marcos Minatto 
(PSI), Lilian Back (SAPSI), Jonatan 
S. U. de Moraes (Secretaria da Dire-
ção  do CFH), Luciana Caldas Zica 
(FIL), Marcos Antonio Pires (OCN), 
Milano C. Cavalcante (PPGOCEA-
NO) e Renata Apgaua Britto (NU-
VEM); Gileade Jesimom Braga dos 
Santos; Ingrid da Costa; Ítalo Ho-
landa Padilha (Agecom); Joziléia 
Daniza Kaingang (Licenciatura In-
tercultural Indígena do Sul da Mata 
Atlântica); Milano Cardoso Caval-
cante (PPGOCEANO); Equipe do 
Núcleo Interdisciplinar em Políti-
cas Públicas (Nipp); Tamara Nolas-
co (PPGP) e Vanessa Tavares Wilke 
(CAE/SAAD).

Realização: 

A partir de agosto, foi para o ar o canal “Dúvidas, 
Reclamações e Sugestões”. A criação de mais 

esse canal de comunicação visa facilitar o conheci-
mento e resolução dos diversos problemas enfrenta-
dos diariamente por todos/as que integram o coletivo 
do CFH. Por meio desse mecanismo, as notificações 
de problemas, as sugestões de melhorias e pedidos de 
esclarecimentos são encaminhados diretamente para 
o e-mail do/da responsável pelo assunto em questão, 
na Secretaria da Direção do CFH.

Assim, se tiver algo a informar, sugerir, contribuir, 
acesse o formulário disponível em http://portalcfh.
ufsc.br/drs/ . Por meio dele, você pode se comunicar 
com os diferentes setores da Secretaria: Coordena-
dorias Administrativa e Financeira, Comunicação 
Virtual, Espaço Físico e Apoio à Informática.

[título] Dúvidas, Reclamações e Sugestões

[título] Divulgue seu evento

[título] CFH nas redes sociais

Para divulgar o seu evento conosco, preencha e 
envie o formulário http://portalcfh.ufsc.br/solicitacao-

-de-divulgacao-no-site-do-cfh-2/ .
Você também pode nos marcar em seus posts nas 
redes sociais para que possamos compartilhá-los.
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https://www.instagram.com/cfh.ufsc/
https://twitter.com/cfh_ufsc
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