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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-Vi-
sual 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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Confira a lista de 
servidores/as que, 
recentemente, 
ingressaram e se 
aposentaram no CFH! 
A os/às recém-chegados/as damos as boas vindas e oferecemos nosso aco-

lhimento. Aos/as aposentados/as agradecemos a dedicação à UFSC, e ao 
CFH em particular, e o empenho na defesa do serviço público e de qualidade.

INGRESSOS

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO:

Cinthia Coutinho Cezar
Serviço de Atenção Psicológica (SAPSI)

Waldemir Santiago Júnior
Departamento de Psicologia

DOCENTES:

Diego Kosbiau Trevisan
Departamento de Filosofia

Elka Lima Hostensky
Departamento de Psicologia

Flavia Medeiros Santos
Departamento de Antropologia

Juliana Salles Machado Bueno
Departamento de História
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APOSENTADORIAS

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO:

Sergio Murilo de Souza
Assistente em Administração – Departamento de História

DOCENTES:

Joao Klug
Departamento de História

Katia Maheirie
Departamento de Psicologia 

Rafael Jose de Menezes Bastos
Departamento de Antropologia

Yan de Souza Carreirão
Departamento de Sociologia e Ciência Política

Calendário de 
reposição de 
aulas
L eia a matéria publicada na página Notícias da 

UFSC sobre a homologação do calendário de 
reposição de aulas.

“Conselho Universitário da UFSC homologa 
calendário de reposição de aulas”

https://cfh.ufsc.br/2019/11/conselho-universitario-

-da-ufsc-homologa-calendario-de-reposicao-de-

-aulas/

https://cfh.ufsc.br/2019/11/conselho-universitario-da-ufsc-homologa-calendario-de-reposicao-de-aulas/
https://cfh.ufsc.br/2019/11/conselho-universitario-da-ufsc-homologa-calendario-de-reposicao-de-aulas/
https://cfh.ufsc.br/2019/11/conselho-universitario-da-ufsc-homologa-calendario-de-reposicao-de-aulas/
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Apoio a eventos
"Segundo Simpósio História Pública em Rede" recebe apoio financeiro do 
Departamento de História por meio do setor Diárias e Passagens - Direção CFH

No mês de novembro, ocorreu o "Segundo Simpó-
sio História Pública em Rede", organizado pelo 

Laboratório de História Pública da UFSC (LAPIS). O 
evento deste ano teve mesas redondas sobre diversas 
práticas e concepções relativas ao campo da História 
Pública, tais como mídias digitais, ensino de história 
e roteiros históricos e contou com a participação de 
convidados externos como o professor Fernando de 
Araújo Penna, da Universidade Federal Fluminense, 
o professor Lindener Pareto Junior, da PUC de Cam-
pinas, e o professor André Nicácio Lima. 

Os convidados receberam apoio financeiro do 
Departamento de História, por meio do setor Diárias 
e Passagens, vinculado à Direção do CFH.

Acesse a programação completa na pá-
gina do evento e também a transmissão 
ao vivo de um dos momentos do Simpósio:
https://www.fb.com/events/733149710518798/

Descrição da Imagem: A imagem, em formato horizontal, é 
dividida ao meio. Na parte de cima, uma trama de fios faz a 
ligação com o título do simpósio, escrito em letras de forma na 
cor branca: "II Simpósio História Pública em Rede". No canto 
superior direito, a logo da UFSC em preto e branco. Na parte 
de baixo, o fundo é preto e lê-se: "História Pública, contextos e 
desafios", com as mesmas letras do título. Embaixo dessa frase 
está escrito "histórias em disputa no Brasil Contemporâneo", em 
letras minúsculas e azuis.

Manutenção dos 
sistemas de ar-
condicionado entra 
em operação

A empresa responsável pela manutenção dos siste-
mas de ar-condicionado central entrou em ope-

ração. Está em execução uma etapa de levantamento 
dos defeitos e dos componentes que precisam ser 
substituídos. Espera-se que até o início de dezembro 
as centrais de refrigeração dos blocos E, F e E/Anexo 
sejam reativadas e seja dada sequência à manutenção 
nas unidades de refrigeração de cada ambiente.

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).

https://www.facebook.com/events/733149710518798/
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Encerramento 
do Inventário 
2019
Encerrou-se, no dia 22 de novembro, o Inventário 

2019 iniciado neste semestre. Com o término do 
Inventário, os relatórios realizados pelos/as servidores/
as dos Departamentos que compuseram a Comissão 
Interna de Inventário do CFH são enviados ao setor 
Patrimônio da Direção do Centro. 

A partir dos relatórios, o Departamento de Gestão 
Patrimonial (DGP) produz o Relatório Geral do 
Inventário de Bens Móveis da Universidade Federal 
de Santa Catarina - Exercício de 2019, por meio do 
qual é possível saber, por exemplo, o total de bens 
“inventariados” (somatória dos bens encontrados e 
não encontrados) no CFH. 

E, se com o início do Inventário, as transferên-
cias patrimoniais no Sistema de Patrimônio (SIP) 
ficaram suspensas, com seu término, elas voltam a 
ser realizadas.

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem, mostra 
os formulários de coleta física que devem ser preenchidos todos 
os anos com os dados do patrimônio da Universidade, com as 
informações sobre número, tipo, descrição e localização. Foto e 
edição por Júlia Amaro (NUVEM).

Para mais informações e acesso a 
documentos sobre o Inventário: 
http://dgp.proad.ufsc.br.

Em andamento, 
serviços de 
recuperação 
de fachadas e 
impermeabilização
E stão em andamento diversos serviços de recupe-

ração de fachadas e impermeabilização no CFH. 
Um deles trata da recuperação da impermeabilização 
da caixa d´água do Bloco A, visando conservar a 
estrutura e manter a qualidade da água para os usu-
ários do Centro. A execução do serviço está prevista 
para o recesso escolar, em janeiro, para minimizar os 
impactos no funcionamento da edificação. 

Este e outros serviços de manutenção vêm sendo 
constantemente solicitados pelo CFH junto à Ad-
ministração Central para garantir as boas condições 
de uso das instalações.

CFH recebe 
cadeiras escolares 
e desktops

O CFH adquiriu 100 cadeiras escolares com 
pranchetas e treze desktops. Dentre os desk-

tops, 8 foram adquiridos com recursos do Centro e 
5 vieram por intermédio da Setic. 

A previsão é que as cadeiras estejam nas salas de 
aulas no início do próximo ano letivo. Quanto aos 
desktops, eles serão distribuídos entre os Departa-
mentos conforme a necessidade. 

http://dgp.proad.ufsc.br
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Novo procedimento 
para utilização das 
salas de aula do 
Bloco B

R eiteramos que está em andamento o novo pro-
cedimento para utilização das salas de aula do 

Bloco B do CFH. Buscando aumentar a segurança, 
as salas estão sendo mantidas trancadas quando não 
estão em uso para atividades de ensino. Os/as docen-
tes devem retirar as chaves e devolvê-las na portaria. 

Sempre que a aula venha a ser ministrada por outra 
pessoa que não o/a docente responsável pela disciplina, 
este/a deverá comunicar previamente a Secretaria do 
CFH por meio do e-mail caa.cfh@contato.ufsc.br, e 
orientar a pessoa que o substituirá a buscar a autori-
zação para a retirada da chave junto a essa Secretaria. 

Os procedimentos novos estão em constante aprimo-
ramento, buscando dar segurança ao patrimônio do CFH.

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: 

(1) respondendo à pesquisa sobre como a nossa co-
munidade entende o patrimônio público e/ou (2) 
enviando um vídeo de até 40 segundos respondendo 
às perguntas: "Você acha importante cuidar do patri-
mônio do CFH? Por quê? Se sim, de que maneira?". 

Os vídeos devem ser gravados com o celular no 
sentido horizontal, durante o dia ou em um local 
com boa iluminação. Eles devem ser enviados para 
o e-mail nuvem.cfh@contato.ufsc.br, em anexo, ou 
por meio de um link de YouTube ou Google Drive. 

Esclarecendo: os vídeos serão disponibilizados 
nas mídias sociais do CFH!

O prazo para fechamento da pesquisa e envio dos 
vídeos foi prorrogado para o dia 20 de dezembro. 

Participe!!! O CFH e a UFSC agradecem!

A pesquisa está disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/1t2K8R-

B615YoKRsujzCRDZJNsdpgxbt6PqkKCxJ-

94jzM/edit

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 tijolos brancos. Foto e 
edição por Júlia Amaro (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


Informativo CFH - Edição Novembro 2019 - Direção Página 9.

Participação do NUVEM no 
Curso de Formação de Agentes 
de Comunicação promovido pela 
Agecom

A servidora e Agente de Comunicação Renata 
Apgaua Britto do NUVEM participou do Curso de 
capacitação "Agentes de Comunicação da UFSC: 
processos de comunicação intersetorial" promovido 
pela Agência de Comunicação da UFSC (Agecom), 
neste mês de novembro. 

Em sua terceira edição, o Curso teve como pro-
pósito ampliar o Grupo de Trabalho "Agentes de 
Comunicação da UFSC" e fortalecer as relações 
entre as unidades acadêmicas e administrativas e a 
Agecom, ampliando o potencial de comunicação no 
ambiente institucional. 

Nos três dias do Curso, que aconteceu de 4 a 6 de 
novembro, a equipe da Agecom abordou diferentes 

temáticas: construção de processos de comunicação, 
política editorial e jornalismo científico, mídias so-
ciais e produção audiovisual com dispositivos móveis, 
programação visual e comunicação institucional, cri-
térios de confiabilidade informacional, dentre outras. 

Do Curso participaram servidores/as dos diferen-
tes campi da UFSC. 

Saiba mais sobre os/as Agentes de 
Comunicação: 
https://agentescomunicadores.paginas.

ufsc.br/

Descrição da Imagem: Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem, mostra os/as Agentes de Comunicação, que fizeram 
o Curso, e servidores/as da Agecom posando em frente a este setor da Universidade. A maioria está de pé, mas alguns estão abai-
xados na frente. Todos olham para a câmera, sorrindo. Foto por Jair Quint (Agecom/UFSC).

https://agentescomunicadores.paginas.ufsc.br/
https://agentescomunicadores.paginas.ufsc.br/
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Lançamento da obra “Gêmeas 
imperfeitas. As repúblicas do 
Brasil e de Portugal: unidas 
no ideal e diferenciadas nas 
práticas”

L ançada no último dia 14, a obra "Gêmeas im-
perfeitas. As repúblicas do Brasil e de Portugal: 

unidas no ideal e diferenciadas nas práticas", uma 
publicação da editora Edições do Bosque, organizada 
pelos professores José Eduardo Franco (UAbLisboa), 
Norberto Dallabrida (UDESC) e Rogério Luiz de 
Souza (UFSC).

 A obra lança olhares plurais sobre as primeiras 
experiências republicanas nos dois países, procurado 
compreender diferentes dimensões do fenômeno 
republicano nos dois lados do Atlântico. Política 
e religião; os intelectuais brasileiros e portugueses 
frente à República; projetos educativos formais e não 
formais;  as posições das repúblicas lusitana e brasi-
leira em relação às ordens e congregações católicas 
e, em particular, o caso dos Jesuítas, e as dimensões 
culturais e simbólicas dos regimes republicanos são 
os grandes temas a partir dos quais os autores bus-
cam responder a uma questão inicial: a República 
portuguesa foi mais consonante como seu programa 
ideológico, enquanto que a República brasileira foi 
mais flexível e diferenciadora em alguns aspectos?

O livro é resultado de colaboração internacional 
e está disponível em Acesso Aberto, no repositório 
da UFSC/CFH/Edições do Bosque.

Antecedeu ao lançamento a Palestra “República, 
Religião e Ciência” proferida pelo professor José 
Eduardo Franco (UAbLisboa).

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

le/123456789/201205

Descrição da Imagem: A imagem, em formato retrato, é a 
capa do livro "Gêmeas Imperfeitas. Repúblicas do Brasil e de 
Portugal: unidas no ideal e diferenciadas nas práticas". A ima-
gem de fundo mostra duas mulheres se beijando com asas de 
anjo ao fundo. Uma delas veste a bandeira do Brasil e a outra 
a de Portugal. Ao centro direito, os nomes que coordenaram o 
livro. No centro inferior, a logo da Edições do Bosque.

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/201205
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/201205
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Nuppe no XX Encontro da 
Associação Brasileira de 
Psicologia Social – ABRAPSO

A coordenadora do Nuppe, Ana Lídia Brizola, 
participou do XX Encontro da Associação Bra-

sileira de Psicologia Social - ABRAPSO, de 13 a 16 
de novembro, em que mediou a Roda de Conversa 
intitulada "Publicar ou Perecer? Diálogos sobre po-
lítica editorial em tempos adversos". 

A atividade, voltada para leitores/as, autores/as, 
pareceristas e editores/as de periódicos científicos, 
teve por objetivo dialogar sobre os desafios atuais 
que tem mobilizado a comunidade científica e ge-
rado controvérsias no desenvolvimento de políticas 
e processo editoriais em periódicos, no Brasil, espe-
cialmente entre aqueles que se posicionam a partir 
de leituras críticas sobre ciência e tecnologia. Foram 
abordados aspectos de ordem político-acadêmica, éti-
ca e epistemológica. Como roda de conversa, evitou-
-se o formato de exposições, abrindo, de fato, espaço 

para produções dialógicas que buscaram ampliar o 
debate sobre o tema, alimentando a construção de 
estratégias de resistência e parcerias.

Descrição da Imagem: A imagem, em formato horizontal, é a 
logo do "XX Encontro Nacional ABRAPSO". Em primeiro pla-
no, há uma faixa cinzenta com o nome do evento em letras 
garrafais amarelas. Logo abaixo lê-se: "13 a 16 de novembro 
de 2019 | PUCSP | São Paulo" em letras garrafais brancas. A 
silhueta de pessoas protestando está logo atrás da faixa, em ver-
melho e amarelo. Ao fundo, uma montanha verde com torres de 
comunicação ao centro, a silhueta do MASP e uma mão aberta 
com o desenho da América Central e Sul, em vermelho no canto 
esquerdo e um Sol estilizado, no canto direito.
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Defesa Pública de Memorial 
de Atividades Acadêmicas pelo 
professor Messias
No dia 20 de novembro, o professor José Mes-

sias Bastos do Departamento de Geociências 
apresentou seu Memorial de Atividades Acadêmicas 
(MAA), para uma comissão de avaliação presidida 
pelo professor Adriano Luiz Duarte do Departa-
mento de História (CFH/ UFSC). Participaram da 
comissão os professores: Aldomar Arnaldo Rückert 
(UFRGS), João Lima Sant’Anna Neto (UNESP) e 
Norberto Dallabrida (UDESC).

Parabenizamos o professor Messias pela conquista 
do título de Professor Titular! 

Em breve, o MAA e o vídeo da Defesa do professor 
Messias serão disponibilizados para você conhecer 
um pouco mais da sua trajetória. Fique atento ao 
portal do CFH: http://portalcfh.ufsc.br/titular/

As fotos do evento, que teve a cobertura feita pelo 
NUVEM, estão disponíveis em http://galeria.ufsc.
br/CFH/titular/jose+messias+bastos/

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem e en-
quadrando a altura dos braços, mostra o professor Messias ao 
lado esquerdo da imagem, gesticulando com as mãos enquanto 
fala. Ele usa óculos, camiseta branca e possui barba e cabelos 
brancos. Ao fundo, uma tela de projeção está em frente a uma 
parede de tijolos brancos. Foto por RenatA.B. e edição por 
Júlia Amaro (NUVEM).

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem e en-
quadrando a altura dos joelhos, mostra a banca de professores 
da Defesa de Memorial. Os três professores estão de pé atrás 
de uma mesa. O professor Adriano, no canto esquerdo, lê em 
uma folha o resultado da Defesa. Ao fundo, as janelas estão 
fechadas por cortinas do estilo "blecaute". Foto por RenatA.B. 
e edição por Júlia Amaro (NUVEM).

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem e enqua-
drando a altura dos joelhos, mostra um grupo de pessoas, in-
cluindo o professor Messias, abraçadas e sorrindo para a câme-
ra. Ao fundo, a sala onde a Defesa de Memorial foi realizada, 
com paredes de tijolos brancos e cortinas fechando as janelas. 
Foto por RenatA.B. e edição por Júlia Amaro (NUVEM).

http://portalcfh.ufsc.br/titular/
http://galeria.ufsc.br/CFH/titular/jose+messias+bastos/
http://galeria.ufsc.br/CFH/titular/jose+messias+bastos/
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Novembro Negro de 20 a 22 de 
novembro no CFH
Como combater e enfrentar o genocídio da popu-

lação negra e indígena na sociedade brasileira?
A partir deste questionamento, promoveram o 

Novembro Negro, no mês da Consciência Negra: 
professores/as do CFH (Antropologia, Geociências 
e Psicologia) preocupados/as com a luta antirrascista, 
o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Diferença, Arte 
e Educação - Alteritas, o Coletivo Negro do Serviço 
Social Magali da Silva Almeida e a Frente Juventude 
Negra Anticapitalista – Frejuna.

O evento aconteceu de 19 a 23 de novembro, em 
diferentes espaços da UFSC e no Centro de Florianó-
polis. No CFH, com o apoio da Direção de Centro, 
foi de 20 a 22, e teve em sua programação a cerimônia 
de abertura com o Sarau do Vozes Negras e as mesas 
redondas: “Contra o Genocídio do povo negro e 
em defesa dos nossos direitos” com a participação 
de Cristiane Luiza Sabino de Souza (Departamento 
de Serviço Social – UFSC) e João Carlos Nogueira 
(Núcleo de Estudos Negros – NEN); “Saúde da 
população negra e efeitos psicossociais do racismo” 
e “Soberania e segurança alimentar e nutricional da 
população negra” com Luana de Brito (Nutricidio 
e Segurança Alimentar da Pop Negra - TERSAN) 
e Mônica Mendes Gonçalves (USP); “Segurança 
Pública, encarceramento em massa” com Luciano 
Góes (UnB) e Marielle Carvalho (Coletivo Negro 
Minervino de Oliveira).  

Em breve, disponibilizaremos o vídeo. Fique li-
gado no portal e nas redes do CFH!

Confira a programação completa:
https://www.fb.com/events/1238388026367947/

As fotos do evento, que teve a cobertura 
feita pelo NUVEM, estão disponíveis em:
http://galeria.ufsc.br/CFH/novembro+ne-

gro+2019/

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem e enqua-
dramento médio, mostra a mesa composta para o dia 20/11. Da 
esquerda para direita: Cristiane de blusa preta segura uma caneta 
na mão para fazer anotações; Beatriz Antunes, na mediação da 
mesa, sentada no meio, de blusa vermelha, olha para seu lado 
esquerdo. Na ponta, João Carlos de camiseta azul fala, segurando 
um microfone com a mão direita. Os três estão sentados em uma 
mesa e ao fundo vê-se uma parede branca, um quadro de vidro e a 
logo da UFSC pendurada na parede, no canto superior esquerdo. 
Foto por RenatA.B. e edição por Júlia Amaro (NUVEM).

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem e afastada, 
mostra o Auditório do Bloco E/Anexo durante a mesa do dia 21/11. 
Em primeiro plano, a plateia está sentada, ouvindo. Ao fundo, as 
mulheres integrantes da mesa durante a fala da Mônica. Sentada 
na ponta direita, ela segura um microfone. Foto por RenatA.B. e 
edição por Júlia Amaro (NUVEM).

https://www.facebook.com/events/1238388026367947/
http://galeria.ufsc.br/CFH/novembro+negro+2019/
http://galeria.ufsc.br/CFH/novembro+negro+2019/
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Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem e afastada, mostra a mesa composta para o dia 22/11. Da esquerda para a 
direita: Luciano de terno cinza olha para seu lado esquerdo; Azania Nogueira, na mediação da mesa, de blusa estampada, faz o 
mesmo; na ponta, Marielle de camiseta branca possui um notebook preto a sua frente e está falando. No primeiro plano da foto, 
RenatA.B. grava o evento usando uma filmadora e um tripé. Foto e edição por Júlia Amaro (NUVEM).

Oficina de Construção com Bambu
No dia 30 de outubro, o projeto de extensão 

“Projeto de Recuperação e Educação Am-
biental no Bosque do CFH” ofertou uma oficina 
de construção utilizando bambu. Ministrada pelos 
estudantes de geografia Gabriel Dreher Pacheco da 
Silva e Tassio Fonseca Vasconcelos, com apoio do 
estagiário do projeto Anderson Boito, a atividade 
teve como objetivo principal divulgar o uso da planta 
como alternativa de construção, sempre pensando 
em promover a independência construtiva, tanto em 
relação ao material, que é encontrado em abundância 
em Florianópolis, quanto em relação às técnicas.

Cerca de 15 pessoas, tanto da comunidade univer-
sitária como moradores do entorno da UFSC, partici-
param e tiveram a oportunidade de aprender de forma 
teórica, seguida de uma parte prática, sobre caracte-
rísticas da planta, colheita, manejo e possibilidades 
econômicas, além de técnicas de construção possíveis.

Essa foi a primeira de duas oficinas, sendo que 
a segunda está marcada para o sábado do dia 30 de 
novembro, às 9 horas, quando será colocado em 
prática esse conhecimento por meio da construção 
de um viveiro de mudas nativas no Bosque do CFH.

Se você não participou da primeira e tem interes-
se em trocar conhecimentos sobre como construir 
com esse material incrível, participe dessa segunda 
oficina! Precisamos de muitas mãos e sorrisos para 
que o viveiro se concretize, ou melhor, se bambutize!

Matéria por Anderson Boito, estagiário do Projeto de 
Recuperação e Educação Ambiental no Bosque do CFH.

Veja também as fotos tiradas pelo NUVEM: 
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/ofici-

nas/Oficina+de+construcao+com+bam-

bu+30102019/

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem, mostra 
uma roda de pessoas sentadas no gramado do Bosque do CFH. 
Em primeiro plano, um homem integrante da roda escreve em 
um papel apoiado no chão. Ao fundo, veem-se árvores e um 
segundo grupo de pessoas, com duas delas em pé e as outras 
sentadas no chão. Foto por Amanda Ramos (estudante de 
Geografia).

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem e 
aproximada, mostra a mão de uma pessoa usando uma faca 
para cortar um bambo. Foto por Amanda Ramos (estudante 
de Geografia). 

http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/oficinas/Oficina+de+construcao+com+bambu+30102019/
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/oficinas/Oficina+de+construcao+com+bambu+30102019/
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/oficinas/Oficina+de+construcao+com+bambu+30102019/
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“Por que as estrelas são tão 
importantes para a navegação?”
Planetário e GEA realizam palestra para duzentos e dez aprendizes de 
marinheiro

A Equipe do Planetário (CFH/UFSC) e o Grupo 
de Estudos de Astronomia do Planetário (GEA) 

realizaram na noite de 18 de novembro, na Escola de 
Aprendizes Marinheiros do Brasil de Santa Catarina, 
localizada em Florianópolis, a palestra “Por que as 
estrelas são tão importantes para a navegação?”. 

Participaram da palestra, proferida pelo presidente 
do GEA, Adolfo Stotz Neto, duzentos e dez aprendi-
zes de marinheiros. Além da palestra, os aprendizes 
tiveram contato com o céu, observando e aprendendo 
a dinâmica dos eventos astronômicos. 

O GEA atua desde 1985 no Planetário, sendo 
um parceiro ímpar para realização das atividades no 
Planetário e na comunidade.

Descrição da Imagem: A foto, em formato retrato, mostra um 
homem de uniforme azul olhando através de um telescópio. Ao 
seu lado, um homem de camisa social listrada e crachá acom-
panha a observação. Atrás do homem que olha o instrumento, 
uma fila de pessoas vestidas com o mesmo uniforme aguarda 
sua vez. Foto por GEA. 

Descrição da Imagem: A foto, mostra um grupo de pessoas 
sentadas, vestindo uniformes azuis. Ao fundo, um homem fala 
para o grupo, apontando um slide que mostra planetas, projeta-
do na parede branca do fundo da sala. Algumas pessoas estão 
em pé, na parede direita. As janelas estão cobertas por cortinas 
azuis. Foto por GEA.



Descrição da Imagem: A imagem possui um fundo azul. No centro, um laço azul, símbolo da campanha. Abaixo, lê-se "Novembro 
Azul", escrito em letras azuis. No canto inferior direito, a logo do CFH. Composição por Arnoldo Bubltiz (Nuppe).
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