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Descrição da imagem: Foto do Bosque, em que aparecem
árvores, flores, o gramado e também troncos de árvores que
foram cortadas. À direita, o caminho que leva ao NDI com
algumas placas. Ao fundo, construções em meio à vegetação
e o céu azul.
Crédito de foto: Andrea Babilonia (NUVEM.cfh.ufsc.br)

[título]

Nota inicial

P

ara tornar o Informativo acessível
para pessoas com deficiência
visual, que utilizam softwares
leitores de tela, contamos com a
colaboração de Vanessa Tavares Wilke
(Coordenadoria de Acessibilidade
Educacional / Secretaria de Ações
Afirmativas e Diversidades), Clarissa
Agostini Pereira (Chefe do Setor de
Acessibilidade Informacional da
Biblioteca Central da UFSC) e Aline Lima
Ramalho (estudante de Jornalismo,
ex-bolsista do NUVEM). Às imagens e
fotografias, foram adicionados textos
descritivos para serem lidos por esses
softwares; adaptações na diagramação
também tiveram que ser feitas. Para testar a acessibilidade do material,
utilizamos o software leitor de tela livre
para Windows, NVDA, sigla em Inglês
para “Acesso Não-Visual ao Ambiente
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de Trabalho”, disponível para download
na Internet.
Para comentários e sugestões
sobre a acessibilidade do material, favor
enviar e-mail para nuvem.cfh@contato.
ufsc.br.

Expediente

O

Informativo CFH é uma iniciativa
da Direção do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Santa Catarina,
que busca dar visibilidade às ações
desenvolvidas no processo de gestão.
Contribuições, sugestões para o
Informativo? Entre em contato conosco:
nuvem.cfh@contato.ufsc.br!
Colaboradores/as: Equipe da Direção do
CFH.
Realização:

Nuvem.cfh.ufsc.br

[seção]

[título]

BOAS - VINDAS

Daniela Queiróz Campos Departamento de História

Novos/as servidores/as no CFH

Fabio Augusto Morales Soares - 		
Departamento de História

N

ovos/as servidores/as, Técnicoadministrativos/as em Educação
(TAEs) e docentes, somaram-se
à comunidade do CFH. Saiba quem
são eles/as e conheça seus locais de
trabalho!

Joel Thiago Klein Departamento de Filosofia
Neiva de Assis Departamento de Psicologia
Renata Cardozo Padilha Coordenadoria Especial de
Museologia

TAEs que passaram a atuar no CFH:
Aline Nunes Kroth - Serviço de 		
Atenção Psicológica (SAPSI)

Roberto Fabris Goerl - 				
Departamento de Geociências

Arelly Cecília Silva Padilha Programa de Pós-graduação em
Antropologia
Daiane Antonini Bortoluzzi Departamento de História
Janete Eloi Guimarães Programa de Pós-graduação em
Sociologia Política

Sejam muito BEM-VINDOS/AS!!!

Calouros/as 2018-2,
bem-vindos/as ao CFH!
[título]

Juliana Osório e Silva - 			
Departamento de Psicologia
Luís Eduardo Lyra - Departamento 		
de Sociologia e Ciência Política
Tiago Henrique de Souza -			
Departamento de Psicologia
Docentes que se juntaram aos/às professores/as do CFH:
André Luiz Strappazzon Departamento de Psicologia
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Descrição da imagem:Quatro mulheres e um homem estão
de costas; caminham em direção às entradas de acesso ao
Hall e ao bloco de sala de aulas do CFH. À frente, no segundo
piso, preso à passarela que liga o bloco A ao C um banner
com a identidade do CFH, em que estão escritos “Calouras e
calouros, bem-vindos ao CFH!”, na primeira linha, e os links
de acesso ao Portal e às redes sociais do CFH, na segunda.
Plantas aparecem à direita, à esquerda e ao fundo da foto.
Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM.cfh.ufsc.br)
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N

o dia 30 de agosto, começou o
segundo semestre letivo na UFSC.
Aos/às calouros/as damos as
boas-vindas!
A UFSC elaborou um texto que
responde às dúvidas e perguntas mais
frequentes e traz informações gerais
sobre a estrutura da Universidade, o
setores que farão parte da sua rotina, os
sistemas online utilizados, os serviços
e cursos gratuitos oferecidos, dentre
outros. Acesse o texto!
No caso de dúvidas, procure a
secretaria do seu curso!

Recepção aos/às calouros/as
no primeiro semestre
[título]

N

Descrição da imagem: No Miniauditório, duas mãEstudantes
à esquerda, de frente para as pessoas presentes, que estão
sentadas em poltronas pretas e de costas para a câmera.
Ao fundo, um quadro contra a parede branca. E à direita as
janelas de onde entra muita luz.
Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM.cfh.ufsc.br)

Os/as calouros/as ainda
conheceram e debateram o Projeto
Bosque do CFH: um uso sustentável
e humanizado, que, desde 2013,
busca tornar o Bosque do CFH um
espaço de lazer, aprendizado e
descanso. Nessa conversa estiveram
presentes estudantes e técnicos/as de
diferentes Centros que participam do
Projeto. Atividades de revitalização e
recuperação ambiental da área e seus
arredores têm sido realizadas.
Leia mais sobre o Projeto na seção
“Bosque do CFH” deste Informativo!

a semana de 26 de fevereiro a 02
de março, aconteceu a Semana
Integrada de Recepção aos
Calouros e Calouras. Na programação,
no dia 27/02, no Miniauditório, calouros/
as do CFH conversaram com o Coletivo
MãEstudantes, a Comissão do Bosque
do CFH e representantes do Núcleo
de Publicações (NUPPe), Núcleo de
< portalcfh.ufsc.br/bosque >
Audiovisual e de Comunicação (NUVEM),
Serviço de Atenção Psicológica (SAPSI)
Foram apresentadas também as
e Biblioteca Universitária (BU).
atividades desenvolvidas pelo NUPPE
e NUVEM, setores do CFH, vinculados
O Coletivo MãEstudantes trouxe
à Direção do Centro. Para conhecer
o debate sobre a necessidade de uma
um pouco mais esses núcleos leia
política para estudantes que são mães e as seções abaixo dedicadas a eles e
pais e que, por razões diversas, precisam saiba o que eles fizeram em 2017, no
de apoio para o acolhimento, pela UFSC, “Relatório de Gestão 2017”, outra pauta
de seus filhos e de suas filhas durante
deste Informativo.
o período do contraturno.
< NUPPE.ufsc.br >
< facebook.com/ColetivoMaestudantesUFSC >
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< NUVEM.cfh.ufsc.br >
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O SAPSI, vinculado ao
Departamento de Psicologia, foi outro
setor do CFH apresentado aos/às
estudantes. Ele oferece, gratuitamente,
à comunidade da UFSC e externa
a ela, atendimentos psicológicos a
pessoas em situações de emergência
psicológica, com vivências de perdas
e lutos, e atendimento psicoterápico
em geral. Além disso, o SAPSI promove
diferentes atividades destinadas à
orientação profissional, a imigrantes
com dificuldades de adaptação, à
cessação do tabagismo, a pessoas com
doenças dermatológicas autoimunes ou
com hipertensão arterial pulmonar.
< SAPSI.paginas.ufsc.br >
Os/as calouros/as foram
informados/as, por fim, dos serviços
prestados pela Sala de Leitura José
Saramago. Inaugurada em 2002 e
atualmente gerida pela BU, ela oferece
uma sala para estudos individual e em
grupo, acesso wireless, computadores
com acesso a internet e consulta local
do acervo em Filosofia e Ciências
Humanas.
< portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/sljs >

Descrição da imagem: Alunos/as sentados/as nas poltronas
do Miniauditório. Ao fundo a janela por onde entra muita luz
e a parede.

[seção]

[título]

DIREÇÃO

Relatório de Gestão

E

stá disponível no Portal do CFH o
Relatório de Gestão 2017, elaborado
pela equipe da Direção do CFH, que
busca registrar o que foi realizado no
ano passado. Acesse o Relatório!
< portalcfh.ufsc.br/relatorios-de-gestao >

Instituído o grupo de trabalho
responsável pela elaboração da
proposta de políticas para a
permanência das MãEstudantes
na UFSC
[título]

E

m 02 de maio, o Reitor pro tempore,
Professor Ubaldo Cesar Balthazar,
assinou a Portaria no 1004/2018/
GR, que institui o grupo de trabalho
responsável pela elaboração de uma
proposta de políticas para assegurar
a permanência das MãEstudantes na
UFSC.
O Coletivo MãEstudantes e
a Direção do CFH entendem ser
este um grande avanço na direção
do reconhecmento pela UFSC da
especificidade da situação dos/as
estudantes da Universidade que também
são mães e pais.
O CFH está representado neste
grupo de trabalho pelo professor Mauro
Luis Vieira e pelas professoras Denise
Cord e Miriam Pillar Grossi do CFH,
e também pelos/as estudantes que
integram o Coletivo MãEstudantes.

Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM.cfh.ufsc.br)
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Ciclo de Debates: “O Golpe de
2016 e o futuro da Democracia
no Brasil”
[título]

[seção]

BOSQUE DO CFH

Projeto Bosque do CFH: um
uso sustentável e humanizado
[título]

N
Descrição da imagem: Luis Felipe Miguel em primeiro plano, sentado à mesa do Auditório e segurando o microfone.
Veste uma camisa preta com um urso branco.
Crédito de foto: Henrique Almeida (Agecom)

P

or iniciativa de um coletivo de
professores/as do CFH e da UFSC,
aconteceu no Centro o Ciclo de
Debates “O Golpe de 2016 e o futuro
da Democracia no Brasil”. Os debates
foram realizados em encontros semanais
de março a maio, o que totalizou nove
encontros. Conheça a programação!
O Ciclo foi uma resposta da
comunidade acadêmica do CFH e da
UFSC às ameaças aos princípios da
liberdade de pensamento, à autonomia
das Universidades e à soberania da
cátedra. E fez parte das iniciativas
realizadas por diversas Universidades
brasileiras em apoio ao professor Luis
Felipe Miguel da Universidade de Brasília,
que foi alvo de ameaças e de censura em
razão da oferta de uma disciplina cujo
título também se tomou de empréstimo
para nomear o evento no CFH.
Imagens do Ciclo, produzidas pelo
NUVEM, estão disponíveis na Galeria.ufsc.
br/CFH. Alguns debates também foram
transmitidos ao vivo. Acesse os vídeos!
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o início do ano, começou a
retirada de árvores exóticas nãonativas: eucaliptos e casuarinas,
presentes na cobertura vegetal do
Bosque do CFH. Essa medida já estava
prevista e se fez em atendimento à
exigência da Fundação Municipal
do Meio Ambiente (FLORAM) de
compensação ambiental em função das
novas edificações e à Lei Municipal n°
9.097/2012, que prevê a substituição
dos eucaliptos e das casuarinas por
espécies nativas até 2022.
Após o corte, que, em virtude de
inúmeros fatores, alongou-se mais do
que o esperado, iniciamos a fase de
limpeza, ou seja, a retirada de troncos
e galhos do local. Ao mesmo tempo,
a Comissão do Bosque, o Núcleo de
Estudos em Permacultura (NEPerma) e
a Coordenadoria de Gestão Ambiental
(CGA) entenderam que a necessária
recuperação do solo seria beneficiada
se uma parte dos galhos das árvores
retiradas ficasse na área. Os galhos e
as folhas deixados no local estão sendo
distribuídos pela área a ser recuperada
e sua decomposição ajudará na criação
de um solo mais fértil e adequado
ao plantio das espécies nativas. O
planejamento para o replantio já está
pronto e as técnicas utilizadas são
as da permacultura e de sistemas
agroflorestais.
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Mutirões agroecológicos estão
acontecendo às sextas-feiras, 9h. O
primeiro mutirão ocorreu no dia 09 de
junho último e contou com a importante
contribuição do Grupo de Escoteiros
Desterro 52-SC, que realiza suas
atividades no Bosque do CFH.

Descrição da imagem: Escoteiros/as uniformizados tentam
movimentar um tronco no Bosque do CFH. Aparecem de
frente para a câmera. De costas à esquerda, Marcelo Venturi
do NEPerma procurando ajudá-los. Ao fundo, árvores do
Bosque.
Crédito de foto: Tairi Ikeda

No escopo deste Projeto Bosque
do CFH, aconteceu também a primeira
Oficina Participativa para subsidiar a
elaboração do projeto paisagístico para
o Bosque, a partir da leitura coletiva
das características da área a ser
planejada. Intitulada “Debate com base
na metodologia participativa e produção
de mapas coletivos”, a Oficina foi
realizada no dia 18 de junho, no Bosque
e no Miniauditório do CFH. Estiveram
presentes alunos/as, professores/as,
TAEs, dentre eles/as, representantes
da CGA, da Comissão do Bosque e do
NEPerma, além dos Escoteiros. Sob
a coordenação da professora Soraya
Nór e do professor Sergio Moraes, do
Laboratório de Urbanismo (LabUrb) e
do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
UFSC, as pessoas presentes realizaram
diversas atividades visando à construção
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de uma proposta paisagística para o
Bosque do CFH.
Ainda ocorrerão mais duas
oficinas: Oficina 2 – “Após o
desenvolvimento do estudo preliminar
do projeto, pela equipe de Arquitetura,
haverá a apresentação para os
participantes da Oficina para apreciação
e ajustes”; Oficina 3 – “Apresentação
final do anteprojeto paisagístico para o
Bosque do CFH”.
A proposta da Comissão do
Bosque juntamente com a CGA e o
LabUrb é construir, de forma coletiva,
uma proposta paisagística para o
Bosque do CFH.
Participe das próximas oficinas!!!
< portalcfh.ufsc.br/bosque >

Descrição das imagens: Duas fotos da Oficina, uma
localizada no Bosque e a outra no Miniauditório. Na primeira,
a professora Soraya conversa com os/as participantes, que
formam um meio círculo. Ao fundo, troncos e galhos cortados,
árvores e o caminho que leva ao NDI. Na foto tirada no
Miniauditório, estão a professora Soraya e o professor Sergio
em meio aos/as participantes. As pessoas estão divididas
em grupos para a realização da atividade proposta e em
diferentes posições: sentadas nas poltronas, de pé e à mesa.
Crédito de foto: Andrea Babilonia (NUVEM.cfh.ufsc.br)
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Projeto de Recuperação e
Educação Ambiental no Bosque
do CFH está entre os premiados
do 7º Prêmio A3P
[título]

O

[seção]

APOIO ADMINISTRATIVO

Representação dos/as TAEs
no Conselho da Unidade
[título]

Projeto de Recuperação e
Educação Ambiental no Bosque
do CFH está entre os premiados
do 7º Prêmio A3P (Agenda Ambiental
na Administração Pública - Ministério
do Meio Ambiente), ou seja, entre os
melhores projetos de sustentabilidade
na administração pública. Ele ficou em
terceiro lugar, na categoria “Uso/Manejo
Sustentável dos Recursos Naturais”.
A cerimônia de premiação
aconteceu na Imprensa Nacional, em
Brasília, no dia 23 de agosto. O servidor
Allisson Jhonatan Gomes Castro, a
estudante Amanda Vitta e o estudante
Luiz Leal participaram da cerimônia
como representantes da UFSC.
Para mais informações, acesse a
página do Ministério do Meio Ambiente!

Descrição da imagem: Raphael, Helena, Jonatan e
Luciana (esquerda p/ direita). Contra a parede branca,
estão em pé, lado a lado, olhando para a câmera e
sorrindo. Aparecem, praticamente, da cintura para cima.
Vestem tons preto, azul escuro, cinza, beje e branco.
Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM.cfh.ufsc.br)

N

o dia 10 de maio, foram eleitas
duas representantes titulares e
eleitos dois suplentes do STAEs
para o Conselho da Unidade do Centro
com mandato de dois anos.
Helena Carolina Medeiros 			
Valverde - Programa de Pósgraduação em Geografia
Luciana Caldas Zica Programa de Pós-graduação Inter-		
disciplinar em Ciências Humanas

Descrição da imagem: Allisson, Amanda, Luiz e o
Sr. Dioclécio Luz (Coordenador-geral do Programa A3P)
posam para a foto em um palco. Luiz segura um troféu e
Amanda, um certificado. À esquerda, duas bandeiras, dentre
elas a do Brasil. Ao fundo uma mesa com um banner do
evento de fora a fora e duas moças sentadas. Atrás da mesa,
uma cortina azul.
Crédito de foto: Capturada no site do Ministério do Meio
Ambiente, no dia 24/08/18.
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Jonatan Sernajotto Urbano de
Moraes - Direção CFH
Raphael Tarso Silveira Departamento de História
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Informe da comissão
interna de flexibilização da
jornada de trabalho

do Magistério Superior, referentes ao
primeiro semestre de 2018, ocorreram
de 02 a 04 de julho, no Auditório do
Bloco E / Anexo (CFH).
Apresentaram os seus Memoriais
esde edições anteriores do Inos/as professores/as: Carlos Antonio
formativo CFH, temos informado
Oliveira Vieira (Departamento de
sobre o andamento do processo de Geociências), Celso Reni Braida
flexibilização da jornada de trabalho dos (Departamento de Filosofia), Daniela
STAEs do Centro.
Ribeiro Schneider (Departamento
Recapitulando, o Relatório foi ende Psicologia), Elizabeth Farias da
caminhado pela Comissão Setorial do
Silva (Departamento de Sociologia e
CFH à Comissão Permanente de FlexiCiência Política), Elson Manoel Pereira
bilização (CPFLEX), no dia 13 de maio.
(Departamento de Geociências),
Feitos os ajustes solicitados, o Relatório Narbal Silva (Departamento de
foi aprovado pela CPFLEX. E, após ciênPsicologia), Norberto Olmiro Horn Filho
cia da Direção do CFH, foi encaminhado (Departamento de Geociências) e Raúl
para análise à Pró-Reitoria de DesenBurgos (Departamento de Sociologia e
volvimento e Gestão de Pessoas (PROCiência Política).
DEGESP), que indicou a necessidade de
Quanto à Comissão de Avaliação,
ajustes e correções.
ela foi formada pelas professoras:
O Relatório retornou, portanto,
Alicia Norma González Castells (UFSC),
à Comissão do CFH para que sejam
presidenta, Ester Limonad (UFF) e Irani
realizados esses ajustes e correções.
Iracema de Lima Argimon (PUCRS), e pelo
Feito isto, ele voltará à PRODEGESP, e,
professor Pablo Rubén Mariconda (USP).
sendo aprovado, seguirá para a análise
da Procuradoria Federal junto à UFSC.
A flexibilização da jornada de
trabalho já está em vigor em outros
Centros de Ensino, como o Centro de
Ciências da Educação (CED) e o Centro
de Comunicação e Expressão (CCE), e
setores administrativos da UFSC.
Saiba mais sobre este assunto:
flexibilizacao.ufsc.br/perguntas-frequentes!
[título]

D

Defesa Pública de Memorial de
Atividades Acadêmicas
Professor Titular da Carreira do
Magistério Superior
[título]

A

s Defesas Públicas de Memorial
de Atividades Acadêmicas para
Professor Titular da Carreira
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Descrição da imagem: Montagem com fotos dos/as
professores/as que apresentaram os seus Memoriais.
Crédito de foto: Andrea Babilonia e RenatA.B. (NUVEM.cfh.
ufsc.br); diagramação por Andrea Babilonia
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[seção]

ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
E ESPAÇO FÍSICO
Novo sistema para alocação de
turmas em vigor
[título]

D

esde 2017, estamos
desenvolvendo um projeto de
extensão em cooperação com o
professor Alvaro Junio Pereira Franco
do Departamento de Computação da
UFSC (Campus Araranguá) para tornar
mais rápido o ensalamento. Com o
apoio de dois bolsistas de extensão
e a colaboração do servidor Jonatan
de Moraes, nosso Administrador de
Edifícios, o professor Álvaro desenvolveu
um software para o ensalamento.
O propósito desse projeto de
extensão é criar um instrumento que
simplifique e otimize a realização desta
tarefa, utilizando as competências e os
conhecimentos produzidos na própria
Universidade.
A fim de aprimorar e socializar esta
ferramenta com a UFSC como um todo,
o projeto convidou outros Centros para
testar o software.
Depois de quase um ano de testes,
em 2018-2, a alocação de salas para as
disciplinas de graduação foi realizada
com o auxílio desse software.

Controle de acesso eletrônico
para os blocos E e F nos finais de
semana
[título]

O

Conselho da Unidade do CFH
aprovou a instalação de um
sistema de acesso eletrônico para
os blocos E e F, nos finais de semana.
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Esses blocos contam com um grande
número de laboratórios de ensino e de
pesquisa que desenvolvem atividades
também nos finais de semana. A
instalação desse sistema trará agilidade
e segurança ao acesso nestes dias. Tão
logo o sistema seja implantado, mais
informações sobre o cadastro para
acesso serão disponibilizadas no Portal
do CFH.

[título]

Bicicletário

Descrição da imagem: Bicicletário com três bicicletas entre
os blocos D e E/F do CFH. Ao fundo, o céu azul e árvores do
Bosque do CFH.
Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM.cfh.ufsc.br)

E

stá disponível para uso mais um
bicicletário, instalado ao lado
do bloco E. O equipamento visa
atender à demanda de ciclistas do CFH.
Estamos, também, em fase de
elaboração de um projeto para adequação e ampliação do espaço para
bicicletas. O subchefe do Departamento
de Sociologia e Ciência Política, Jacques
Mick, coordenará neste semestre uma
consulta à comunidade de ciclistas do
CFH, com o objetivo de colher sugestões
para a melhoria dos bicicletários, assim
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como das condições gerais para usos
de bikes no Centro. As sugestões serão
encaminhadas à Comissão de Espaço
Físico, grupo responsável por decidir a
respeito desse tipo de investimento.

[seção]

[título]

COMPRAS

Calendário de compras

E

m julho, aconteceu a sexta e última
etapa interna de compra do CFH,
encerrando-se os pedidos de
compras para este ano.
E-mails com orientações têm
sido enviados antecipadamente pelo
setor Compras do CFH, visando a ampla
divulgação dos calendários internos de
compra e o necessário planejamento
dos setores.

pedidos de compras ao Departamento
de Compras (DCOM), evitando
retrabalhos;
Permitir que os contratos de
serviços comuns da UFSC sejam feitos
de maneira conjunta, sem sobrecarregar
nenhuma das partes, fazendo com
que aqueles que possuam um maior
conhecimento técnico sobre o assunto
participem, o que favorece a realização
de contratos mais efetivos e que
atendam verdadeiramente às demandas
existentes;
Criar e melhorar o canal de
comunicação entre os Centros de Ensino
e o DCOM.

[seção]

PATRIMÔNIO

Por uma gestão patrimonial
mais eficaz
[título]

[título]

Compras coletivas

E

m março de 2018, alguns setores
de compras de diversos Centros
de Ensino da UFSC resolveram
criar um grupo para trocar experiências
e conhecimentos sobre o processo
de compras, visando melhorias e a
otimização do trabalho. Reuniram-se,
incialmente, os setores de compras do
Centro de Ciências da Saúde (CCS),
Centro Tecnológico (CTC), Centro de
Ciências da Educação (CED), Centro
de Comunicação e Expressão (CCE),
Secretaria de Inovação (SINOVA) e CFH.
As principais motivações do grupo
são:
Possibilitar a integração dos
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N

o início do ano letivo, o setor
responsável por coordenar
as ações do levantamento e
organização do Patrimônio do CFH
enviou um e-mail para os/as servidores/
as do Centro, ressaltando a importância
de se manter o controle e a guarda
eficaz dos bens da UFSC, bem como
a necessidade de compreensão dos
procedimentos e de conscientização do
papel de cada servidor/a em prol de uma
gestão patrimonial mais eficaz.
O que nós servidores/as
devemos fazer então?
Consulte a
Cartilha do Patrimônio!
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Alteração do calendário de
recolhimento de materiais
inservíveis
ítulo]

O

calendário de recolhimento de
materiais inservíveis, previsto
para o semestre em curso, sofreu
alterações, devido a problemas de falta
de cumprimento de normas contratuais
por parte da Empresa Terceirizada em
relação a seus/suas funcionários/as.
Assim que esta situação for
resolvida, um novo calendário de
recolhimento será divulgado pelo
Departamento de Gestão Patrimonial.

[título]

Inventário UFSC 2018

J

á está em curso a organização
dos setores para a realização do
Inventário UFSC 2018. Dia 25 de
junho foi a data limite para as chefias
de Departamento designarem os
nomes dos/as servidores/as técnicoadministrativos/as e docentes, que irão
compor as comissões do Inventário 2018.
Conforme orientação do
Departamento de Gestão Patrimonial
(DGP), cada comissão deve ser integrada
por no mínimo três servidores/as, sendo
eles/as: o/a agente patrimonial do setor
e, os demais, servidores/as lotados/as
naquele setor.

[título]

bens ociosos na UFSC.
Confere lá e veja como funciona!
< materiaisociosos.paginas.ufsc.br >

[seção]

[título]

PLANETÁRIO

Programação 2018

E

stá disponível, no site do Planetário,
o cronograma de palestras
sobre Astronomia oferecidas
gratuitamente à comunidade em 2018.
As palestras acontecem às sextas-feiras,
20h.
Na programação para a
comunidade, há também cursos sobre
Astronomia e sessões do Observatório
Astronômico.
Para mais informações, consulte o
site do Planetário:
< planetario.ufsc.br/programacao >

Descrição da imagem: Foto noturna do Planetário no dia
do eclipse da lua (27/07/18). Muitas pessoas estão sentadas
na grama, outras deitadas e de pé. Ao fundo, a abóbada do
Planetário e algumas árvores ilumidadas.
Crédito de foto: Henrique Almeida (Agecom)

Bens ociosos

D

e acordo com o Memorando
Circular nO 06/2018/CGA/GR
da Coordenadoria de Gestão
Ambiental e do Departamento de Gestão
Patrimonial da UFSC, foi criado um site
para disponibilização e solicitação de
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[seção]

MArquE

Aconteceu! Vernissage e
exposição MAMILO MANIFESTO
[título]

O

vernissage e a exposição MAMILO
MANIFESTO foram realizados
pelos/as alunos/as do curso de
Museologia. Com entrada gratuita, a
inauguração aconteceu no dia 25 de abril
e a exposição ficou aberta à visitação de
26 de abril a 30 de maio, no Museu de
Arqueologia e Etnologia (MArquE/UFSC).
Acesse as fotos do Vernissagem
tiradas pelo NUVEM!
Descrição da imagem: Sutiãs de diferentes cores e modelos
dependurados do teto, formando uma cortina, que separa
ambientes. Por ela, passam pessoas. Em foco, a metade do
rosto de uma pessoa com óculos.
Crédito de foto: RenatA.B. (NUVEM.cfh.ufsc.br)
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aqueles escondidos, recriminados,
sexualizados ainda na adolescência.
extraídos, na luta contra um câncer
que se combate no seio familiar.
que amamentam,
que conectam mães e bebês
num ato de amor materno.
censurados, agora descobertos,
revelados, respeitados.
a exposição, toda ela um manifesto.
um manifesto como um grito,
como um ato, como todos temos.
os mamilos, agora sim, manifestos,
expostos, livres.
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[seção]

COMUNICAÇÃO

NUPPe

NUVEM
Registro das Defesas Públicas
de Memorial de Atividades
Acadêmicas de 2016-2
[título]

Feliz 35 anos! A RCH
comemora aniversário com nova
identidade visual e antecipando
ações para 2018
[título]

Descrição da imagem: Nova logo da RCH. Cor de fundo:
laranja envelhecido, laranja telha ou laranja amarronzado.
Nela, está escrito em tom beje: ___ Revista de (na primeira
linha), Ciências (na segunda), Humanas (na terceira), ———
UFSC (na quarta). Na última linha, o traço é contínuo. A fonte
é fragmentada, com partes das letras faltando, o que não
atrapalha a leitura do nome.
Crédito de imagem: Acervo RCH

N

o último Informativo CFH, foram
divulgados os registros das
Defesas Públicas de Memorial de
Atividades Acadêmicas para Professor
Titular da Carreira de Magistério Superior
de 2017-1 feitos pelo NUVEM. A edição
dos registros de 2016-2 também
foi finalizada e os conteúdos estão
disponíveis para consulta em < portalcfh.
ufsc.br/titular >. Clique no nome do/a
professor/a para acessar os conteúdos.
Os registros de 2017-2 e 2018-1
estão sendo editados e também serão
disponibilizados no Portal do CFH.
Descrição da imagem: Mosaico com retratos de participantes
das bancas para a promoção a Professor/a Titular em 20162.
Crédito de imagem: Fotografia por RenatA.B (NUVEM);
diagramação por Aline Ramalho (NUVEM) e Ítalo Holanda
Padilha (Agecom)

A

nova edição da Revista traz
uma nova identidade visual que
antecede outras mudanças em
curso: o incremento da equipe editorial,
um novo projeto gráfico e a adoção da
modalidade de publicação continuada
– não mais organizada em números
dentro de cada volume. Mais uma vez,
demonstra estar conectada com as
tendências que vêm ao encontro da
democratização do conhecimento – e
sem demora.
Conheça a trajetória da Revista!
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[título]

CFH na Agecom

O

NUVEM está fazendo o levantamento de imagens relacionadas ao CFH junto
ao acervo da Agecom e está disponibilizando na Galeria UFSC:
< galeria.ufsc.br/CFH/acervo_agecom >.

Lá você encontra o álbum “Faculdade de Filosofia Ciências e Letras” com fotos
relacionadas à construção do primeiro edifício destinado à Faculdade de Filosofia,
cuja obra foi iniciada em 05 de julho de 1959 e inaugurada em 30 de janeiro de 1961. E
também o álbum “Colação de grau de bacharel, Faculdade Catarinense de Filosofia”
com fotos da primeira e da terceira colações de grau da Faculdade Catarinense de
Filosofia. As fotos dos dois álbuns são do acervo Família de Henrique da Silva Fontes.

Descrição da imagem 1: Foto PB da construção do primeiro
edifício destinado à Faculdade de Filosofia. Ao fundo, o prédio;
à direita, o professor Henrique da Silva Fontes, encarregado
dos Estudos da Criação da Universidade de Santa Catarina; à
esquerda, o Eng. Olavo Fontana Arantes da Diretoria de Obras
Públicas (DOP), responsável pela obra (iniciada em 05 de julho
de 1959 e inaugurada em 30 de janeiro de 1961); atrás do
professor, uma placa onde se lê: Cidade Universitária (linha 1),
Filosofia (linha 2), Ciências e Letras (linha 3), área: 27.000 m2
(linha 4).
Crédito de foto: Acervo Família de Henrique da Silva Fontes

Descrição da imagem 2: Foto PB da primeira colação de grau
de bacharel da Faculdade Catarinense de Filosofia, turma de
1957. À frente, o professor Henrique da Silva Fontes, diretor da
Faculdade e paraninfo da turma. Atrás dele, os/as bacharéis :
Celestino Sachet, Therezinha de Jesus Sachet, Dinah Fernandes
Brognoli, Theresinha de Jesus da Luz Fontes, Anna Therezinha
Sanford Lins, Irene Reckziegel (Irmã Artúris), Maria Agnes Heinen
(Irmã Mariana), Matilde Vieira, Marly Anna Fortes Bustamante,
Ivonne Christoval, Oswaldina Cabral Gomes, Olga Cruz, Alba
Maria da Silveira, Dilza Délia Dutra, Hend Miguel, Giovanni
Pasqualino Faraco, Walter Fernando Piazza, José Warken Filho,
Antenor Luz e Telmo Vieira Ribeiro. Ao fundo, a bandeira do
Brasil. A foto data de 11/01/58.
Crédito de foto: Acervo Família de Henrique da Silva Fontes
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Instituído o grupo de trabalho
“Agentes de Comunicação da
UFSC”

[título]

O

Reitor pro tempore, professor
Ubaldo Cesar Balthazar, assinou
a Portaria no 858/2018/GR, em
20 de abril, que institui o grupo de
trabalho “Agentes de Comunicação da
UFSC”, coordenado pela Agência de
Comunicação (Agecom), para atuar nos
processos setoriais de comunicação
organizacional da UFSC.
< agentescomunicadores.paginas.ufsc.br >
O CFH está representado nesse
grupo de trabalho pela servidora
técnico-administrativa Renata Apgaua
Britto (NUVEM), que fez o curso de
capacitação promovido pela Agecom
e ministrado pela servidora Ana Carine
García Montero (responsável pela
Comunica/Agecom), em agosto de 2018.

Comunicação das
Universidades sofre alterações
durante período eleitoral
[título]

C

onforme as Instruções Normativas
nº 1 e 2 da Secretaria de
Comunicação Social (SECOM)
da Presidência da Repúlica, durante
o período eleitoral, os meios de
comunicação da UFSC e das Instituições
Federais de Ensino Superior do país
deverão seguir determinadas diretrizes
de divulgação. O período eleitoral vai
de 7 de julho a 7 de outubro, caso haja
apenas primeiro turno, ou poderá ir até
28 de outubro, caso haja segundo turno.
Considerando que as páginas
de Centros de Ensino, Departamentos,
Programas de Pós-graduação e setores
administrativos também deverão
obedecer às normas, por estarem sob o
domínio ufsc.br, consulte as Instruções!

Agendamento de
videoconferência

[título]

C
Descrição da imagem: Agentes de Comunicação e
servidores/as da Agecom posando para foto na escadaria
que fica à frente da porta de entrada do Centro de Eventos
da UFSC. Estão lado a lado e em degráus diferentes. Foto
tirada após a realização do curso de capacitação ministrado
pela Ana Carine Garcia Montero (Agecom).
Crédito de imagem: Henrique Almeida (Agecom)
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onforme anunciado no
Informativo anterior, o serviço de
videoconferência (equipamento
Sony Ipela) está sendo disponibilizado
na sala 324. O servidor Paulo Henrique
Gonçalves é o responsável pela iniciativa,
pelo teste do equipamento e pelo suporte
ao usuário. Os agendamentos podem ser
feitos pelo e-mail p.h.g.henrique@ufsc.br.
Importante! Ao enviar o e-mail,
informar: nome completo, telefone (com
DDD), data e horário da conferência.
As reservas são feitas com no
mínimo dez dias de antecedência, para
que seja possível a realização de testes
de conexão entre o equipamento local e o
remoto.
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Dúvidas, reclamações e
sugestões
[título]

V

ocê conhece o canal “Dúvidas,
Reclamações e Sugestões”?
Esse canal de comunicação visa
facilitar o conhecimento e resolução
dos diversos problemas enfrentados
diariamente por todos/as que integram o
coletivo do CFH. Se tiver algo a informar,
sugerir, contribuir, acesse o formulário
disponível em <portalcfh.ufsc.br/drs>.

[título]

[seção]

HOMENAGENS

Alunos/as do CFH recebem
Certificado de Desempenho
Acadêmico
[título]

Divulgue seu evento

V

ocê já viu o calendário de eventos
disponível no Portal do CFH e
agora em destaque na TV que fica
no hall de entrada do Bloco A?
< portalcfh.ufsc.br/calendar >
Ao nos enviar seu evento para
divulgação no Portal e nas redes sociais
do Centro, iremos cadastrá-lo também no
calendário de eventos, o que facilitará a
pesquisa e consulta por parte do usuário
que chega ao Centro e/ou consulta o
Portal.
Divulgue a sua atividade por meio
do formulário de divulgação, disponível
no Portal, ou marque o CFH nas redes
sociais.
facebook.com/cfh.ufsc
instagram.com/cfh.ufsc
twitter.com/cfh_ufsc
Youtube CFH UFSC
mixcloud.com/CFH_UFSC
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Descrição da imagem: Nove alunos/as estão sentados ao
redor de uma mesa e três em pé contra uma parede branca
com quadros. Na extremidade direita da mesa, estão o Reitor
Ubaldo César Balthazar e a Vice-reitora Alacoque Lorenzini
Erdmann, que está com a palavra.
Crédito de foto: Miriam Furtado Hartung (Direção CFH)

E

m cumprimento ao artigo 115 da
resolução que regula o ensino de
graduação na UFSC, no dia 29 de
junho, os sete alunos/as abaixo do CFH
receberam o Certificado de Desempenho
Acadêmico em ato solene no Gabinete
da Reitoria. Esses/as alunos/as estão
entre os/as 3.337 estudantes que
obtiveram um Índice de Aproveitamento
do Semestre (IA) igual ou superior a 9, em
2017/2.
Bianca Tribéss Curso de Psicologia
Clara Calazans Espíndola -			
Curso de Ciências Sociais
Danielly Campos Dias Curso de História

16

Fernando Soares de Jesus -			
Curso de Geografia
Isadora Cristina de Melo Coan Curso de Ciências Sociais
Monica Franco Curso de Filosofia
Yves Marcelo Serafim -			
Curso de Antropologia

Aposentadorias

[título]

Recentemente, tivemos várias
aposentadorias!
Albertina Buss Volkmann, na UFSC
desde 1977, atuava no Programa de
Pós-graduação em Sociologia Política
(PPGSP).
Maria de Fátima Xavier da Silva,
que também atuava no PPGSP, entrou na
Universidade em 1985.

Professor Nazareno José de
Campos recebe a medalha
João David Ferreira Lima
[título]

N

o dia 13 de março de 2018, a
Câmara Municipal de Florianópolis
concedeu a medalha João David
Ferreira Lima ao Professor Nazareno
José de Campos, do Departamento de
Geociências, pelos relevantes serviços
prestados ao ensino superior no
Município de Florianópolis.
Na década de 80, o professor
Nazareno fez a graduação e o Mestrado
em Geografia na UFSC, doutorandose em Geografia Humana na USP
em 2000. Em 2007, realizou o Pósdoutorado na Universidade de Lisboa e
na Universidade dos Açores. Ele atua,
principalmente, nas áreas de Geografia
Regional (em especial Geografia de
Santa Catarina e Geografia da América
Latina), Geografia Agrária e Geografia
Histórica, com ênfase em temáticas
ligadas a formas de uso comum da
terra e de outros bens naturais, e à
caracterização e dinâmica sócioespacial de “populações tradicionais”.

Carmem Vera Ramos, admitida na
UFSC em 1988, trabalhava na Revista de
Estudos Feministas (REF).
Jefferson Alexandre Hunemeier,
servidor do Laboratório de Oceanografia
Costeira (LOC – GCN), estava na UFSC
desde 2012.
Ao/às colegas acima, o CFH
agradece pela dedicação durante todos
esses anos!
Desejamos FELICIDADES
nessa nova etapa da vida!!!
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Descrição da imagem: Professor Nazareno, em primeiro
plano, olhando para a câmera; ao fundo uma parede
vermelho-terra. Usa uma camisa com listras brancas e azuis
escuras sob um casaco marrom.
Crédito de foto: Acervo pessoal
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[seção

] HOMENAGENS
PÓSTUMAS

Jöel Robert Georges Marcel Pellerin

[título]

E

m dezembro de 2017, faleceu o professor Jöel Robert Georges Marcel Pellerin
do Departamento de Geociências. O professor nasceu em Caen, França, em 05
de fevereiro de 1939.
Nos anos 60, ele fez a graduação e a pós-graduação no Institut de Geographie,
na Université de Caen. No Brasil, lecionou, inicialmente, na Universidade de São Paulo (USP). Na UFSC, atuou como Pesquisador Visitante vinculado ao Departamento
de Geociências (GCN) em 1996, tornando-se professor efetivo em 1997. Após sua
aposentaria, tornou-se Professor Voluntário. Em 2010, recebeu o título de Professor
Emérito.
Atuou na área de Geociências, ênfase em Geografia Física, dedicandose, principalmente, às temáticas: sensoriamento remoto, cartografia dos riscos,
geoprocessamento, análise ambiental e cartografia geomorfológica. Participou
tanto da criação do Laboratório de Geoprocessamento (GCN), responsável
pelo apoio a populações atingidas por desastres naturais em SC, quanto da
implementação do Doutorado em Geografia da UFSC.
Descrição da imagem: Professor Jöel, em primeiro plano, lábios entreabertos, olhar fixo a sua direita. Usa óculos e veste
uma camisa azul clara.
Crédito de foto: Foto capturada no site Notícias da UFSC (link acima), em 30/12/17.
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[título]

Marcondes Namblá

M

arcondes Namblá, aluno da primeira turma do Curso de Licenciatura
Intercultural Indígena da UFSC, formado em abril de 2015, foi assassinado em
02 de janeiro de 2018. No texto “Homenagem e tributo a Marcondes Namblá”,
a equipe que coordena o Curso, manifesta sua profunda amargura e consternação.

Perdemos a criatividade, o brilhantismo, a originalidade e sensibilidade, o
empenho, o vigor e os horizontes de Marcondes. Ficamos com a memória,
feitos, reflexões, sua alegria, competência e habilidade.
Marcondes, pertencente ao povo Laklãnõ-Xokleng da Terra Indígena Laklãnõ
– Alto Vale do Itajaí, era considerado uma liderança expressiva e exercia o cargo de
juiz na Terra Indígena. Também era professor na Escola Laklãnõ. Em seu Trabalho
de Conclusão de Curso, dedicou-se ao tema da Infância Laklãnõ e a prática dos
banhos nos rios, na relação com a construção da Barragem Norte.
O Conselho da Unidade do CFH também emitiu nota, na qual repudia a violência
da morte do líder indígena e reforça a necessidade de mobilização das autoridades
policiais e do sistema jurídico. Acesse a nota de repúdio!

Descrição da imagem: Foto PB; Marcondes em primeiro plano sorrindo para a câmera; ao fundo um cartaz que remete à
UFSC e à Licenciatura Indígena.
Crédito de foto: Foto capturada na Internet em 10/01/18.
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Teresa Domitila Fossari

[título]

N

o dia 08 de abril deste ano, faleceu a arqueóloga Teresa Domitila Fossari,
Diretora do Museu Professor Oswaldo Rodrigues Cabral de 1992 a 1996, e de
2008 a 2013.
Teresa era graduada em História pela UFSC (1968), com Mestrado em Ciência
Social (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo (1979) e Doutorado em
Geografia pela UFSC (2001). Dedicou-se ao estudo da população Jê pré-colonial e da
paisagem da Ilha de Santa Catarina.
Leia a nota de pesar emitida pelo MArquE: “Nota de pesar – faleceu a
arqueóloga Teresa Fossari”!

Descrição da imagem 1: Fotografia antiga em preto
e branco de Teresa Fossari em trabalho de campo no
sítio Rio do Meio. Ela está semideitada de forma a estar
próxima do artefato que está evidenciando. Em torno
dela há materiais arqueológicos e instrumentos de
pesquisa.
Crédito de foto: Foto e descrição capturados
em
<museu.ufsc.br/2018/04/09/nota-de-pesarfaleceu-a-arqueologa-teresa-fossari>,
no
dia
22/06/18.
Descrição da imagem 2: Fotografia recente em
cores. Teresa está em pé em frente a uma parede
branca do Pavilhão de Exposições. Ela não olha para
a câmera e está falando com um semi-sorriso. Suas
mãos estão entrelaçadas em frente ao seu corpo.
Crédito de foto: Foto e descrição capturados
em
<museu.ufsc.br/2018/04/09/nota-de-pesarfaleceu-a-arqueologa-teresa-fossari>,
no
dia
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[título]

Ynti Alan Teixeira Tischler

C

om bastante pesar, a Coordenação do Curso de Ciências Sociais recebeu e
comunicou-nos a notícia do falecimento do acadêmico de Ciências Sociais
Ynti Alan Teixeira Tischler.
Natural de Bertolínia (PI), Ynti faleceu aos 28 anos, no início da noite de
terça-feira, dia 28 de agosto, vítima de trágico acidente de trânsito em frente ao
Centro de Eventos Florianópolis (Centrosul).
Solidarizamo-nos à família e aos/às amigos/as e expressamos nossas mais
sinceras condolências por esta trágica e inestimável perda.

Descrição da imagem 1: Retrato de Ynti, que sorri e olha
para baixo. Ao fundo, uma vegetação desfocada. Ele veste
casaco marrom sobre moletom e camisa azul.
Crédito de foto: Foto capturada no Face de Ynti, em
30/08/18.

Descrição da imagem 2: Ynti balançando em uma cadeira
de balanço junto com um amigo. Ele usa óculos e veste uma
camiseta azul clara, calça jeans e tênis. Ao fundo, árvores e
alguns carros e construções.
Crédito de foto: Foto capturada no Face de Franco Emiliano,
em 30/08/18.

Através dessa foto mato a saudade relembrando de um dos muitos momentos de
alegria e descontração que passamos entre amigos. A saudade já se faz presente e
dói muito, mas onde estiver, que esteja em paz, meu amigo. (Franco Emiliano)

INFORMATIVO CFH

Edição 4

21

[título]

Por um CFH/UFSC sustentável

ADOTE AS IMAGENS DAS CAMPANHAS DO UFSC SUSTENTÁVEL em suas
assinaturas de e-mail e participe das campanhas de conscientização do
consumo na UFSC! É fácil! Basta seguir o passo a passo criado pela equipe do
UFSC Sustentável. Vai lá, acesse o site abaixo!
ufscsustentavel.ufsc.br/assinaturas-de-e-mail

Descrição das imagens
Imagens das assinaturas de e-mail com os slogans:
Adote uma caneca
Quem se importa, separa
Evite imprimir este e-mail
Regule a temperatura do ar-condicionado em 23ºC
Desligue todos os eletrônicos ao sair
Aproveite a luz natural
Abra as janelas e aproveite a ventilação natural

