
9a EDIÇÃO  - OUTUBRO 2019

INFORMATIVOCFH

Inventário das 
árvores do 
Bosque do CFH
Pag. 10

Campanha "Cuide do 
Patrimônio!"
Pag. 04

Edições do Bosque lança 
mais um título - Enação: 
percursos de pesquisa
Pag. 05

Enade 2018: curso 
de Psicologia recebe 
conceito 5
Pag. 08

Descrição da Foto de Capa: Na foto, em formato paisagem, vê-se um pedaço do tronco de uma árvore, de madeira escura, coberto 
de líquens e outros seres vivos. Amarrado a ele com um fio de nylon, a plaquinha que identifica a árvore como “Inventário Florístico do 
Campus Trindade”. No fundo, desfocado, vê-se o céu azul e copas de outras árvores.. Foto por Júlia Amaro (NUVEM)





Nota Inicial...
Para tornar o Informativo acessível para pes-
soas com deficiência visual, que utilizam 
softwares leitores de tela, contamos com a 
colaboração de Vanessa Tavares Wilke (Co-
ordenadoria de Acessibilidade Educacional 
/ Secretaria de Ações Afirmativas e Diversi-
dades), Clarissa Agostini Pereira (Chefe do 
Setor de Acessibilidade Informacional da Bi-
blioteca Central da UFSC) e Arnoldo Bublitz 
(estudante do curso de Animação, bolsista do 
NUPPe). Às imagens e fotografias, foram 
adicionados textos descritivos para serem li-
dos por esses softwares; adaptações na diagra-
mação 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 de Trabalho”, disponível 
para download na Internet. 

Para comentários e sugestões sobre a acessibi-
lidade 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. Ele é 
produzido coletivamente pela equipe da Di-
reção do CFH...

Contribuições, 
sugestões para o 
Informativo?...
Entre em contato conosco:   
nuvem.cfh@contato.ufsc.br...

Divulgue seu evento...
Você já viu a TV Indoor, instalada no 
hall de entrada do Bloco A, que divulga 
os eventos do CFH? Ela facilita a pes-
quisa e consulta por parte do usuário 
que chega ao Centro.

Acesse o formulário abaixo e envie-nos 
seu evento para que possamos divul-
gar no Portal, nas redes sociais do Cen-
tro e na TV Indoor. Marque também o 
CFH nas redes sociais.  

bit.ly/calendariocfh

redes sociais...

facebook.com/cfh.ufsc

instagram.com/cfh.ufsc

twitter.com/cfh_ufsc

Youtube CFH UFSC

mixcloud.com/CFH_UFSC

http://bit.ly/calendariocfh
http://facebook.com/cfh.ufsc
http://instagram.com/cfh.ufsc
http://twitter.com/cfh_ufsc
https://www.youtube.com/channel/UCbNrAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ
http://mixcloud.com/CFH_UFSC
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Campanha "Cuide do 
Patrimônio!"

E stamos promovendo uma campanha para a con-
servação dos bens patrimoniais do nosso Centro 

de Ensino e precisamos da sua contribuição!
Essa colaboração pode se dar de duas formas: res-

pondendo à pesquisa sobre como a nossa comunidade 
entende o patrimônio público e/ou enviando um 
vídeo de até 40 segundos respondendo às seguintes 
perguntas: "Você acha importante cuidar do patri-
mônio do CFH? Por quê? Se sim, de que maneira?".

A pesquisa está disponível em: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/1t2K8RB615YoKRsujzCRDZ-
JNsdpgxbt6PqkKCxJ94jzM/edit.

Os vídeos devem ser gravados com o celular no 
sentido horizontal, durante o dia ou em um local 
com boa iluminação. Esclarecendo: os vídeos serão 
disponibilizados nas mídias sociais do CFH!

Os vídeos devem ser enviados para o e-mail nu-
vem.cfh@contato.ufsc.br, em anexo, ou por meio 
de um link de YouTube ou Google Drive.

O prazo para fechamento da pesquisa e envio dos 
vídeos é dia 15/11. 

Participe!!!  O CFH e a UFSC agradecem!

Descrição da Imagem: Na foto, em formato paisagem, uma 
servidora e um servidor trabalham no Inventário Patrimonial. 
Um homem, de calça jeans e camiseta clara, segura uma cadei-
ra de cabeça para baixo, a fim de ver o código de barras do 
bem. Uma mulher, de blusa listrada, anota as informações em 
uma prancheta. Veem-se algumas carteiras da sala de aula em 
segundo plano e a parede ao fundo é de tijolinhos brancos. Foto 
e edição por Júlia Amaro (NUVEM).

TV Indoor no hall do Bloco A

Foi implementada no hall do Bloco A do CFH 
uma TV Indoor, na qual estão sendo divulgados 

eventos e conteúdos de interesse da nossa comuni-
dade. 

Ao nos enviar um evento para divulgação no Portal 
e nas redes sociais do CFH, por meio do formulário 
de divulgação, iremos cadastrá-lo também na TV 
Indoor, o que facilitará a pesquisa e consulta por 
parte do usuário que chega ao Centro.

Acesse o formulário e divulgue o seu 
evento:
bit. ly/calendariocfh

Descrição da Imagem:  Na foto, em formato paisagem, a TV 
Indoor aparece no lado direito, divulgando um dos eventos que 
ocorreram no CFH. Localizada no Hall do Bloco A, ao lado 
dela aparece a placa de informações, que indica o que há em 
cada andar do Centro de Ensino. Foto e edição por Júlia Ama-
ro (NUVEM).

https://docs.google.com/forms/d/1t2K8RB615YoKRsujzCRDZJNsdpgxbt6PqkKCxJ94jzM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1t2K8RB615YoKRsujzCRDZJNsdpgxbt6PqkKCxJ94jzM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1t2K8RB615YoKRsujzCRDZJNsdpgxbt6PqkKCxJ94jzM/edit
http://bit.ly/calendariocfh
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Edições do Bosque lança 
mais um título
Enação: percursos de pesquisa

A editora Edições do Bosque acaba de lançar mais 
um título na área de Psicologia. Trata-se da 

obra Enação: percursos de pesquisa, organizado por 
Vanessa Maurente, Cleci Maraschin e Carlos Baum. 

Prefaciado por Virgínia Kastrup, a obra evidencia 
a sintonia dos/as autores/as com um movimento 
internacional de afirmação e desenvolvimento da 
abordagem da enação. 

Além de atestar a atualidade das leituras dos/
as autores/as que hoje estão na linha de frente da 
abordagem, os textos experimentam articulações 
originais das ideias fundadoras de Francisco Varela 
com autores como Bruno Latour, Michel Foucault, 
Judith Butler e Donna Haraway, entre outros, para 
pensar temas da maior importância no Brasil atual.

A obra, que teve apoio da CAPES e do CNPq, é 
disponibilizada em Acesso Aberto.

Acesse a obra e boa leitura: 
https://repositorio.ufsc.br/hand-

le/123456789/200755

Descrição da Imagem:  Em formato retrato, a imagem ao fun-
do da capa do livro mostra pinturas rupestres, feitas em tinta
vermelha sobre pedra alaranjada. No canto superior direito, o
logo Edições do Bosque. Na parte inferior, o título do livro “Ena-
ção: Percursos de Pesquisa”. Ao lado: “Organizadore: Vanessa
Maurente, Cleci Maraschin, Carlos Baum”.

Novo sistema 
de reserva de 
espaço físico 
do CFH

Um novo processo para a reserva de espaço físico 
está sendo definido pela Direção e Departamen-

tos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e, em 
paralelo, a informatização desse processo está sendo 
implementada pelo setor de Sistemas de Tecnologia 
da Informação. Em breve, disponibilizaremos mais 
informações no Portal do CFH. 

Fique atento/a, pois mudanças importantes 
ocorrerão!

Enação: 
Percursos de 
Pesquisa Organizadoras

Vanessa Maurente
Cleci Maraschin 
Carlos Baum

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200755
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200755
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Regulamentação das 
medidas de segurança nos 
laboratórios do CFH
T endo em vista a segurança da comunidade que 

utiliza e frequenta os laboratórios do CFH, 
a Direção solicitou, em julho deste ano, que esses 
laboratórios adequem-se às normas de segurança 
determinadas pela Divisão de Saúde e Segurança no 
Trabalho (DSST/UFSC). 

As normas, que podem ser conhecidas junto à 
DSST: http://dsst.ufsc.br, deverão ser divulgadas 
nos sites dos laboratórios e afixadas em locais visíveis. 

Fique ligado/a às normas para a sua segurança!

Descrição da Imagem: O símbolo é consti-
tuído por uma cruz verde e, a sua volta, um 
círculo da mesma cor. Dentro das bordas 
do círculo, seguindo o contorno e em bran-
co, lê-se “Segurança do Trabalho”.

Sistema de ar condicionado 
central dos blocos E, F e E/
anexo será reativado
Entre o final deste ano e o início do próximo 

ano, entrará em vigência o contrato de ma-
nutenção do sistema de ar condicionado central 
dos três blocos novos do CFH (E, F e E/anexo). 
Esse sistema passará, então, por manutenção e 
será reativado. 

Mais informações poderão ser fornecidas pelo 
Serviço de Infraestrutura do CFH.  

Descrição da Imagem: Na foto, em formato paisagem, o ar-
condicionado central pode ser visto no terraço do prédio do 
Bloco E/Anexo do CFH, uma máquina quadrada e grande, com 
tubos saindo dela e sendo direcionados para o prédio. Foto e 
edição por Júlia Amaro (NUVEM).

http://dsst.ufsc.br
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Viagens de estudos do CFH
A viagem de estudos da disciplina Mapeamento Geológico II foi uma das 
viagens que aconteceu neste semestre

Ao longo do semestre, são programadas diversas 
viagens de estudos de diferentes disciplinas no 

CFH. Para que essas viagens possam ocorrer diver-
sos setores da Universidade estão envolvidos como 
os Departamentos de Ensino, a Direção de Centro 
(setor Diárias e Passagens), o setor de transportes, a 
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Pró-
-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).

Uma das viagens de estudos que aconteceu nesse 
semestre, no período de 16 a 20 de setembro, foi a 
da disciplina Mapeamento Geológico II, prevista no 
Plano Pedagógico do curso de Geologia. 

A aula de campo, coordenada pela professora 
Luana Moreira Florisbal e pelos professores Roberto 
Sacks de Campos e Breno Leitão Waichel, teve como 
destino a região de Lageado Baixo, no município de 
Botuverá-SC, onde foram realizadas as atividades de 
levantamento de dados geológicos, ao longo de estra-
das, drenagens e trilhas. Ao fim de cada dia das aulas 
de campo, os/as alunos/as ainda participavam das 
atividades de laboratório, com análise das amostras 
coletadas e discussões acerca dos dados geológicos e 
estruturais da região. 

Legenda da Imagem 1: Alunos/as e professores/as da disciplina  
Mapeamento Geológico, Pousada Recanto do Tomio, Lageado 
Alto, SC (sede da disciplina). Descrição da Imagem: Na foto, 
em formato paisagem, um grupo de pessoas está em frente a 
uma casa de madeira, amarelo-clara, com janelas e detalhes 
em madeira marrom. Uma parte do grupo está sentada nas 
escadas – de piso que imita tijolos - e a outra está atrás, em pé. 
Eles sorriem, posando para o registro.

Legenda da Imagem 2: Alunos/as trabalhando no laborató-
rio na Pousada Recanto do Tomio, após atividades de campo.  
Descrição da Imagem: Na foto, em formato retrato, alunos/as 
estão em volta de uma mesa, em uma casa de madeira com 
as paredes verdes. Um deles está debruçado sobre um gran-
de mapa que ocupa toda a mesa, escrevendo no papel. Os/as 
outros/as observam e um deles está sentado em uma cadeira.
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Enade 2018: curso de Psicologia 
recebe conceito 5
O Curso de Psicologia da UFSC recebeu con-

ceito 5 no Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade), em uma escala de 1 a 5. 
Para esse Exame, que é realizado pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), são selecionados/as graduandos/as 
concluintes de cursos de graduação para avaliação 
de seus conhecimentos, competências e habilidades 
desenvolvidas ao longo do curso. 

Parabéns aos/às estudantes, professores/as e ser-
vidores/as técnico-administrativos/as do Curso de 
Psicologia pela nota alcançada! 

Saiba mais: 
https://noticias.ufsc.br/2019/10/enade-

2018-cursos-da-ufsc-recebem-avaliacoes-

-positivas

Acesse o catálogo e conheça os pro-
jetos de extensão do CFH: 
http://proex.paginas.ufsc.br/fi les/2019/10/

Cat%C3%A1logo-de-Extens%C3%A3o-

2019-WEB.pdf

Catálogo de 
Extensão 2019 

A cesse o Catálogo de Extensão 2019, que apre-
senta parte dos projetos contemplados no edital 

Probolsas 2019. Nele você encontra projetos desen-
volvidos no CFH.

O catálogo indica a atuação interdisciplinar da 
Extensão, promove a UFSC para além dos campi 
da Universidade, e apresenta-se como uma forma 
importante de prestação de contas à sociedade.

Descrição da Imagem: A foto (capa do Catálogo de Extensão 
2019), em formato retrato e em tons de verde, mostra a escul-
tura “Boitatá Incandescente”, localizada às margens do lago da 
UFSC. O céu está ensolarado e algumas pessoas estão senta-
das no chão. Ao centro, em letras brancas, lê-se “Catálogo de 
Extensão 2019”. Na margem inferior, ao centro e na cor branca, 
a logo da UFSC PROEX. 

https://noticias.ufsc.br/2019/10/enade-2018-cursos-da-ufsc-recebem-avaliacoes-positivas
https://noticias.ufsc.br/2019/10/enade-2018-cursos-da-ufsc-recebem-avaliacoes-positivas
https://noticias.ufsc.br/2019/10/enade-2018-cursos-da-ufsc-recebem-avaliacoes-positivas
http://proex.paginas.ufsc.br/files/2019/10/Cat%C3%A1logo-de-Extens%C3%A3o-2019-WEB.pdf
http://proex.paginas.ufsc.br/files/2019/10/Cat%C3%A1logo-de-Extens%C3%A3o-2019-WEB.pdf
http://proex.paginas.ufsc.br/files/2019/10/Cat%C3%A1logo-de-Extens%C3%A3o-2019-WEB.pdf
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Alteração do horário das 
formaturas noturnas

O horário das colações noturnas de 2019.2 foi 
alterado de 19h30 para 19h. 

2019-2

20/03/2020 
19h
Geografia e Geologia*

25/03/2020 
19h
Psicologia e 
Antropologia*

26/03/2020 
15h
Filosofia e Ciências 
Sociais*

19h
História e Museologia*

03/04/2020 
19h
Licenciatura Indígena

(*) Conforme Memorando 
nº  177/201 8/SEC/CFH.

Conheça o calendário das formaturas 
no Portal do CFH:
https://cfh.ufsc.br/formaturas

Descrição da Imagem: Na foto, um aluno de beca preta, de frente para a platéia, levanta o diploma. A Vice-reitora Profa. Alacoque 
Lorenzini Erdmann, com uma veste talar verde, segura um microfone na mão esquerda. Sentada à mesa, à direita, a Diretora do CFH, 
Profa. Miriam Hartung, observa e bate palmas. Ao fundo, arranjos de flores iluminados por uma luz cor-de-rosa. Foto por RenatA.B. 
(NUVEM).. Foto por RenatA.B. (NUVEM).
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Inventário das árvores do 
Bosque do CFH
O  projeto de extensão “Popularização do reco-

nhecimento de árvores através de inventário 
florístico participativo no campus Trindade da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina”, que engloba a 
cobertura vegetal do Bosque do CFH, busca efetuar  
a identificação de todas as árvores do campus Trin-
dade para melhor entender sua composição arbórea, 
necessidades e riscos. O projeto de inventário florís-
tico que está sendo realizado na UFSC teve início 
neste ano, e surgiu através de uma parceria entre a 
Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA/UFSC) 
e o Departamento de Botânica (BOT/CCB/UFSC). 

O Inventário florístico é um estudo técnico de 
identificação de espécies arbóreas que ocorrem em 
uma determinada área. No nosso caso, o estudo visa 
caracterizar o estado fitossanitário da espécie, avaliar 
o estado de conservação da vegetação e apresentar 
propostas de manejo e controle das espécies exóti-
cas invasoras que comprometem a flora nativa. No 
Bosque do CFH foram identificados cerca de 700 
indivíduos arbóreos. Deste total, 88 (12,5%) são 
de espécies endêmicas que ocorrem exclusivamente 
nesta região e 410 (58%) são de espécies nativas 
do Brasil, com destaque para o Ipê-amarelo (Han-
droanthus chrysotrichus), Aroeira-vermelha (Schinus 
terebinthifolia) e o Tanheiro (Alchornea triplinervia) 
que foram as espécies predominantes nesta região. 

Das espécies que apresentam algum nível de ame-
aça estão: Angico-branco (Chloroleucon tortum) e 
Ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus), ambos consi-
derados em estado de “quase ameaçada”; Cedro-rosa 
(Cedrela fissilis) e Palmito-juçara (Euterpe edulis), 
considerados “vulnerável”; Araucária (Araucaria an-
gustifolia) e Pau-brasil (Caesalpinia echinata) estão 
“criticamente em perigo”. A minoria dos indivíduos 
amostrados pertence a espécies exóticas (25,1%), 
dentre as quais, o Cinamomo (Melia azedarach), 
Uva-do-japão (Hovenia dulcis) e Espatódea (Spa-
thodea campanulata) requerem maior atenção por 
serem tóxicas e apresentarem riscos reais à flora e à 
fauna nativa. 

Além das espécies exóticas invasoras que afetam 
as espécies nativas, o despejo de lixo (resíduos plás-
tico, papel, patinete, orgânico, fezes...) nesta região 
também é muito preocupante, principalmente em 
áreas de difícil acesso. Portanto, se faz necessário a 
conscientização ambiental dos/as frequentadores/as 
do Bosque para que este impacto seja minimizado. 
Cuide do Bosque do CFH! 

Lembrando que se você quiser plantar uma árvore, 
procure a CGA (gestaoambiental@contato.ufsc.br) 
ou a Comissão do Bosque (orlando.ferretti@ufsc.br). 

Saiba mais sobre o Bosque: 
https://cfh.ufsc.br/bosque

Descrição da Imagem: Na foto, vê-se um pedaço do tronco de 
uma árvore, de madeira clara, um pouco esverdeada. Preso a ele, 
com um fio de nylon, está a placa que identifica a árvore como 
“Inventário Florístico do Campus Trindade”. O fundo está desfo-
cado e mostra o chão do Bosque do CFH, de terra marrom. Foto 
e edição por Júlia Amaro (NUVEM).. Foto e edição por Júlia 
Amaro (NUVEM).

mailto:gestaoambiental%40contato.ufsc.br?subject=
mailto:orlando.ferretti%40ufsc.br?subject=
https://cfh.ufsc.br/bosque
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Cientificamente 
Falando
Ambientes Isolados, Confinados e 
Extremos

O primeiro episódio da série Cientificamente 
Falando trata de ambientes ICE (Isolados, 

Confinados e Extremos), locais em que a sobrevi-
vência humana é difícil. Neste vídeo, é feita refe-
rência ao trabalho do Laboratório Fator Humano, 
do Departamento de Psicologia da UFSC, por suas 
pesquisas na Antártica, que buscam compreender 
quais os fatores humanos interferem nas rotinas de 
segurança em ambientes ICE e como os protocolos 
de segurança devem considerar estes fatores.

A série de vídeos animados com cerca de três 
minutos, produzida pela Agência de Comunicação 
(Agecom/UFSC), pretende explicar conceitos cien-
tíficos por meio da linguagem pop.

Descrição da Imagem: A imagem, em formato paisagem, tem 
como plano de fundo geleiras flutuando sobre o mar. Em letras 
grandes, lê-se “Ambientes isolados confinados e extremos”, com as 
iniciais das três últimas palavras alinhadas, uma sobre a outra, 
(acróstico) e em amarelo, formando a palavra “ice” (gelo, em in-
glês). No canto inferior direito, a logo da série animada “Cientifi-
camente falando”, em branco e amarelo.

Leia matéria na íntegra e assista ao 
vídeo: 
https://noticias.ufsc.br/2019/10/cientif ica-

mente-falando-ice-e-o-tema-de-estreia-

da-serie-animada

Podcast UFSC 
Ciência 
Saúde Mental na Universidade

Saúde Mental na Universidade é o novo episódio 
do podcast (arquivo de áudio) UFSC Ciência. 

Para falar sobre o assunto a Agecom entrevistou as 
professoras do Departamento de Psicologia: Magda 
Zurba e  Marcela de Andrade Gomes.

Acesse o podcast: 
https://noticias.ufsc.br/2019/10/podcast-u-

fsc-ciencia-lanca-episodio-sobre-saude-

mental-na-universidade

Descrição da Imagem: Na imagem, em formato quadrado e em 
tons de azul, uma moça em primeiro plano está com a cabeça 
apoiada na mão esquerda,. Em segundo plano, desfocado, um 
homem está com o dedo levantado. No canto superior esquerdo, 
a logo do programa “UFSC Ciência”. Na margem inferior, lê-se 
“Saúde mental na universidade”, em branco.

https://noticias.ufsc.br/2019/10/cientificamente-falando-ice-e-o-tema-de-estreia-da-serie-animada
https://noticias.ufsc.br/2019/10/cientificamente-falando-ice-e-o-tema-de-estreia-da-serie-animada
https://noticias.ufsc.br/2019/10/cientificamente-falando-ice-e-o-tema-de-estreia-da-serie-animada
https://noticias.ufsc.br/2019/10/podcast-ufsc-ciencia-lanca-episodio-sobre-saude-mental-na-universidade
https://noticias.ufsc.br/2019/10/podcast-ufsc-ciencia-lanca-episodio-sobre-saude-mental-na-universidade
https://noticias.ufsc.br/2019/10/podcast-ufsc-ciencia-lanca-episodio-sobre-saude-mental-na-universidade
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Mobilizações na UFSC
L eia a seguir as matérias publicadas na página 

Notícias da UFSC sobre o encerramento da 
greve discente (17/10) e a publicação da resolução 
sobre a reposição das atividades afetadas pela greve 
discente.

Descrição da Imagem: Recorte de foto de estudantes votando 
com papéis amarelos nas mãos. Foto por Rodrigo Barbosa (Co-
tidiano/UFSC).

Estudantes decidem encerrar greve na UFSC
https://noticias.ufsc.br/2019/10/estudantes-decidem-encerrar-greve-na-ufsc

UFSC publica resolução de reposição de atividades afetadas por 
paralisação estudantil
https://noticias.ufsc.br/2019/10/ufsc-publica-resolucao-que-estabelece-procedimentos-de-reposi-
cao-de-atividades-prejudicadas-pela-paralisacao-dos-estudantes

https://noticias.ufsc.br/2019/10/estudantes-decidem-encerrar-greve-na-ufsc
https://noticias.ufsc.br/2019/10/ufsc-publica-resolucao-que-estabelece-procedimentos-de-reposicao-de-atividades-prejudicadas-pela-paralisacao-dos-estudantes
https://noticias.ufsc.br/2019/10/ufsc-publica-resolucao-que-estabelece-procedimentos-de-reposicao-de-atividades-prejudicadas-pela-paralisacao-dos-estudantes


Descrição da imagem: A imagem, em formato retrato, é o cartaz da campanha “Coleta Seletiva Solidária da UFSC – quem 
se importa, separa”. Na coluna esquerda, em verde escuro, informações sobre como participar da campanha, separando o lixo e 
descartando somente o que é permitido. Na coluna direita, de cor branca, uma explicação de como são os coletores e o que cada 
compartimento pode receber.



Descrição da imagem: Imagem quadrada com fundo em tons de rosa. Ao centro, podemos ver uma fita, símbolo da campanha, 
também em tons de rosa, e a frase: "Outubro Rosa”. Abaixo e à direita, a logo  do CFH/UFSC dentro de uma caixa rosa.
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