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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CFH 
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade 
do CFH, realizada no dia 30 de março de 2017, às 14 
horas, na Sala 110 do Departamento de 
Antropologia. 
 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na Sala 110 do 1 

Departamento de Antropologia, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, situado no campus 2 

da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, nesta Capital, reuniram-se ordinariamente os 3 

membros do Conselho da Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, com a presença 4 

dos seguintes conselheiros: Prof.ª Miriam Furtado Hartung – Diretora do CFH, Prof. Rogério 5 

Luiz de Souza – Vice-Diretor do CFH, Prof. José Antônio Kelly Luciani – Chefe do 6 

Departamento de Antropologia; Prof. Valdemar de Assis Lima – Chefe da Coordenadoria 7 

Especial de Museologia, Prof. Iúri Novaes Luna – Chefe do Departamento de Psicologia, Prof. 8 

Nazareno Eduardo de Almeida – Chefe do Departamento de Filosofia, Prof. Nazareno José de 9 

Campos – Subchefe do Departamento de Geociências, Prof. Márcio Roberto Voigt – Subchefe 10 

do Departamento de História, Prof.ª Márcia da Silva Mazon – Chefe do Departamento de 11 

Sociologia e Ciência Política,  Prof. Roberto Wu – Coordenador do Programa de Pós-Graduação 12 

em Filosofia, Prof.ª Vânia Zikán Cardoso - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 13 

Antropologia, Prof.ª Teresa Kleba Lisboa – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 14 

Interdisciplinar em Ciências Humanas, Prof.ª Cristina Scheibe Wolff – Coordenadora do 15 

Programa de Pós-Graduação em História; Prof.ª Janete Josina de Abreu – Coordenadora do 16 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissionalizante em Desastres Naturais, Prof. Tiago 17 

Bahia Losso – Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Sociais,  Prof.ª Marina dos 18 

Santos – Coordenadora do Curso de Graduação em Filosofia, Prof. Carlos José Espíndola – 19 

Coordenador do Curso de Graduação em Geografia, Prof.ª Renata Palandri Sigolo – 20 

Coordenadora do Curso de Graduação em História,  Prof. Waldomiro Lourenço da Silva Júnior – 21 

Subcoordenador do Curso de Graduação em História, Prof.ª Alessandra Larissa D’Oliveira 22 

Fonseca - Subcoordenadora do Curso de Graduação em Oceanografia, Prof. Marivaldo dos 23 

Santos Nascimento – Coordenador do Curso de Graduação em Geologia, Prof.ª Patrícia Hadler 24 

Rodrigues – Subcoordenadora do Curso de Graduação em Geologia, Prof.ª Raquel de Barros 25 

Pinto Miguel – Coordenadora do Curso de Graduação em Psicologia, Prof.ª Luciana Silveira 26 

Cardoso – Coordenadora do Curso de Graduação em Museologia, Prof.ª Maria Eugenia 27 

Dominguez – Coordenadora do Curso de Graduação em Antropologia, Prof.ª Antonella Maria 28 

Imperatriz Tassinari – Coordenadora do Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da 29 

Mata Atlântica, Prof.ª Alícia Norma González de Castells – Representante titular do CFH no 30 

Conselho Universitário, os acadêmicos Leandro Peres de Oliveira – Representante discente do 31 

Curso de Graduação em Ciências Sociais, Victória Pozzebon Scabora – Representante suplente 32 

do Curso de Graduação em História e Fernanda Cirello Alves - Representante discente do Curso 33 

de Graduação em Oceanografia. Havendo número legal e sob a presidência da professora Miriam 34 

Furtado Hartung deu-se por aberta a sessão com apreciação da ordem do dia. Como inclusão de 35 
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pauta, aprovada pelos conselheiros, a Presidente convidou o Pró-reitor de Extensão, professor 36 

Rogério Cid Bastos para repassar informações sobre o novo Sistema de Registro de Ações de 37 

Extensão (SIGPEX) e sobre as mudanças que ocorrerão em relação à Comissão Permanente de 38 

Pessoal Docente – CPPD. O professor destacou que o SIGPEX poderá fornecer os registros de 39 

projetos de extensão e pesquisa para fins de progressão funcional, indo ao encontro de uma 40 
demanda apresentada pela CPPD e prevista na minuta da nova Resolução de progressão para 41 

docentes. Relatou que os registros por parte dos professores das ações de extensão e pesquisa são 42 

importantes porque ampliam a possibilidade de se conseguir mais recursos financeiros junto ao 43 

MEC para apoiar os projetos e ampliar o número de bolsas. Informou ainda que existe uma 44 

comissão, do Plano Nacional de Educação, que estuda a implantação, até 2024, da extensão nos 45 

projetos pedagógicos dos cursos, sendo que dez por cento da carga didática total deverá ser 46 

destinada a projetos de extensão. Para que isso aconteça serão realizadas discussões junto aos 47 

colegiados de curso e Núcleos Docentes Estruturantes. O professor Rogério Bastos agradeceu a 48 

atenção e se colocou à disposição para demais esclarecimentos. Em seguida, a Presidente passou 49 

ao item 1. Informes: 1.1 Cronograma de mudança para os blocos E, F e anexo. Com a palavra, o 50 

Vice-Diretor informou que equipes da Prefeitura Municipal e da Vigilância Sanitária, em visita 51 

de vistoria realizada nos blocos novos, detectaram pequenas correções necessárias que deverão 52 

ser sanadas em aproximadamente uma semana. Após, haverá uma segunda visita de vistoria, que 53 

constatando que as adequações foram executadas de acordo com o projeto, será iniciado o 54 

processo de liberação do Habite-se. O Vice-diretor pontuou que ainda assim, o DFO 55 

(Departamento de Fiscalização de Obras da UFSC) sinalizou que a ocupação poderá iniciar em 56 

maio, após a confirmação, por parte da Prefeitura Municipal, da expedição do Habite-se. Haverá 57 

um cronograma de mudança, iniciando preferencialmente pela Direção do CFH para coordenar o 58 

processo e em seguida pelos laboratórios que ocupam o bloco B, e assim sucessivamente por 59 

andar. Os serviços de limpeza estão garantidos, por um termo aditivo no contrato e será 60 

providenciada a instalação de câmeras e alarmes, além dos serviços de portaria que serão 61 

viabilizados inicialmente com um remanejo de funcionários da Reitoria II, até ser providenciado 62 

o contrato aditivo. O Vice-Diretor informou ainda que haverá o recolhimento de alguns bens pela 63 

Prefeitura Universitária em conjunto com o Departamento de Gestão Patrimonial, nos dias 27 e 64 

28 de abril. Serão retirados os móveis, como mesas e cadeiras, que não têm mais condições de 65 

uso. Nesse momento, houve questionamento em relação à mobília para os blocos novos e a 66 

Presidente informou que o levantamento realizado em meados de março era para estipular um 67 

valor aproximado de custos para compra de móveis e reforma dos antigos, para repassar à 68 

Secretaria de Planejamento (SEPLAN). Paralelamente, houve uma lista de móveis 69 

disponibilizada pelo Departamento de Compras que poderia atender à necessidade de alguns 70 

departamentos. A Presidente ressaltou que cada Departamento deveria fazer uma avaliação do 71 

que poderia ser atendido com os itens disponibilizados nessa lista, sem depender exclusivamente 72 

de um projeto de móveis planejados que está atrelado a uma liberação considerável de recursos 73 

financeiros e de um processo licitatório. 1.2 Reestruturação administrativa do CFH. A Presidente 74 

informou que os trabalhos da Comissão de Reestruturação, presidida pela Professora Eunice 75 

Nodari estão acontecendo, assim como os da Comissão de Flexibilização da Jornada de Trabalho 76 

dos Servidores Técnicos-administrativos. Em determinado momento, essas avaliações deverão se 77 
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interligar e as propostas serão trazidas ao Conselho do CFH. 1.3 Sala de Leitura José Saramago. 78 

A Presidente relatou que a Sala de Leitura José Saramago está em processo de reestruturação 79 

desde que passou a ser gerenciada pela Biblioteca Central, conforme deliberado pelo Conselho 80 

do CFH no ano passado. Há um impasse em relação à lotação dos servidores técnicos-81 

administrativos, que atualmente fazem parte do quadro do CFH, e que deveriam ser relotados na 82 
BU, ficando apenas com a localização física na Sala de Leitura José Saramago, conforme a 83 

Portaria nº 1427/2016/GR, de 21 de junho de 2016. Alguns técnicos se mostraram favoráveis à 84 

alteração de lotação, outros não. A questão está para ser resolvida com a PRODEGESP e a 85 

Reitoria. 1.4 Limpeza do CFH e infraestrutura dos Blocos A, B, C e D. O Vice-Diretor relatou 86 

algumas providências tomadas em relação às questões de limpeza, infraestrutura e manutenção 87 

do CFH. Serão realizadas reuniões quinzenais com a fiscal da limpeza, para acompanhar com 88 

maior frequência o desenvolvimento do trabalho dos funcionários e a uma das propostas foi a 89 

manutenção de equipes de limpeza de forma contínua nos ambientes de maior circulação, como 90 

os banheiros. O Vice-diretor destacou que poderá ser criada uma comissão com alguns 91 

servidores e alunos para se pensar nas questões de manutenção da infraestrutura e 92 

encaminhamento das reformas necessárias. 1.5 Seminário Sapiens Parque. A Presidente 93 

informou sobre o seminário do Sapiens Parque que ocorreu no CFH e que contou com poucos 94 

participantes. Pontuou que seria necessário ampliar a discussão sobre o que é inovação para o 95 

CFH e de que forma esse espaço poderia ser ocupado pelo Centro, considerando a prerrogativa 96 

de parcerias que possivelmente serão criadas com esse projeto. 1.6 Cronograma das bancas para 97 

fins de Promoção para Titular de Carreira. A Presidente informou que até o momento são dez 98 

professores que irão progredir nesse ano, sendo cinco previstos para o primeiro semestre. Os 99 

Departamentos já encaminharam os nomes de possíveis membros para compor a banca 100 

examinadora, e após consulta, os nomes serão apreciados neste Conselho. Considerando que as 101 

defesas ocorrerão em meados de junho ou início de julho, os Memoriais de Atividades 102 

Acadêmicas deverão ser entregues na Direção até o dia 28 de abril. 1.7 Reposição de STAEs. A 103 

Presidente relatou que após várias reuniões com a PRODEGESP, está prevista a vinda de dois 104 

novos Servidores Técnico-administrativos (STAEs) que serão empossados no dia 18 de abril, e 105 

há a possibilidade de mais um servidor por remoção. Serão priorizadas as secretarias que estão 106 

sem nenhum técnico devido às aposentadorias recentes. 2. Assuntos Gerais: 1h 2.1 Proposta de 107 

matriz para distribuição dos recursos de diárias e passagens. A Presidente relatou que desde o 108 

início de fevereiro a Direção, em conjunto com os servidores da Coordenadoria Financeira do 109 

CFH, André e Homero, e as Coordenações de Curso, vem construindo uma matriz, considerando 110 

variáveis importantes para o CFH, com o objetivo de distribuir com maior equidade entre os 111 

Departamentos os recursos disponíveis da rubrica de diárias e passagens. A Departamentalização 112 

dos recursos, que continuarão a ser gerenciados pela Direção do CFH, permitiria ainda aos 113 

Departamentos uma maior autonomia na elaboração de políticas para utilização desse recurso, 114 

viabilizando até uma possível transferência entre rubricas para utilização dos recursos para 115 

outros fins. A Presidente ressaltou ainda que metade do montante do recurso ficará sob 116 

responsabilidade da Direção do CFH, para atender a demandas como bancas de promoção para 117 

titular, apoio a eventos promovidos pelo CFH e custeio de parte das diárias referentes às viagens 118 

de estudo. Os outros 50% serão divididos entre os Departamentos, conforme a distribuição a ser 119 
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apresentada. A Presidente convidou o servidor André, responsável pelo setor de Diárias e 120 

Passagens para apresentar a proposta de matriz. Com a palavra, o servidor informou que a matriz 121 

foi elaborada com dez variáveis, separadas em dois grupos, sendo o primeiro grupo relativo ao 122 

número de pessoas envolvidas por Departamento, direta ou indiretamente, para se obter uma 123 

ideia do Departamento em relação ao CFH, e o segundo grupo são variáveis relacionadas à 124 
atividade fim da Universidade (formação dos estudantes, atividades de pesquisa e extensão e 125 

horas-aula docente). Em discussão, foram apresentadas algumas sugestões por parte dos 126 

Conselheiros entre as quais: divisão do recurso por número de docentes somente, considerando 127 

que os resultados se aproximavam dos percentuais obtidos com a distribuição de peso igual entre 128 

as dez variáveis; proposta de ajuste dos percentuais para favorecer os Departamentos menores, 129 

como a Coordenadoria Especial de Museologia, ou revisão do peso de alguns critérios, nesse 130 

mesmo sentido. Em sistema de votação, aprovou-se a matriz apresentada inicialmente, com a 131 

característica de modelo experimental e com possibilidade de revisão no final do ano. A 132 

Presidente destacou que os Departamentos deverão definir os critérios para destinação dos 133 

recursos de diárias e passagens, dentro de suas respectivas cotas, e informar à Direção do CFH, 134 

até o mês de agosto, o planejamento para utilização do recurso até o final do ano. Caso não seja 135 

indicada a utilização total da cota, o saldo voltará automaticamente para utilização do Centro. O 136 

Coordenador Financeiro, Homero, ressaltou que essa data limite é necessária para viabilizar 137 

transferências entre as rubricas e empenho de serviços ou compra de materiais, caso sejam essas 138 

as opções dos Departamentos e para evitar que os recursos sejam perdidos por falta de 139 

planejamento dos gastos. Nos próximos dias, a Direção irá repassar o valor da cota de cada 140 

Departamento e estipular a data limite para indicação da utilização do recurso. 2.2 Representação 141 

do CFH na Câmara de Graduação: A Presidente informou que é necessário uma nova indicação 142 

do CFH para a Câmara de Graduação e que a Coordenação do Curso de Psicologia havia se 143 

disponibilizado para assumir a representação. Em votação, foram aprovados os nomes das 144 

professoras Raquel de Barros Pinto Miguel e Marivete Gesser, Coordenadora e 145 

Subcoordenadora, respectivamente, do Curso de Graduação em Psicologia, como novas 146 

representantes do CFH na Câmara de Graduação, pelo período de dois anos. 2.3 Suplência para 147 

representação do CFH no Conselho Editorial da Editora da UFSC. A Presidente esclareceu que o 148 

CFH é um dos poucos centros que não possui suplente no Conselho Editorial. Em apreciação 149 

pelos conselheiros, após convite prévio, foi aprovado o nome da professora Vânia Zikán 150 

Cardoso, do Departamento de Antropologia, como suplente da professora Kátia Maheirie, no 151 

referido Conselho. Em seguida, a professora Cristina Scheibe Wolff pediu a palavra e relatou o 152 

caso da professora de História da UDESC, Marlene de Fáveri, que estava sofrendo um processo 153 

judicial de danos morais, por parte de uma aluna, baseado nos princípios da Escola sem Partido, 154 

com alegações de perseguição religiosa e doutrinação feminista. A professora Cristina discorreu 155 

sobre a acusação da aluna e propôs ao Conselho a elaboração de uma nota de apoio por parte do 156 

CFH à professora Marlene de Fáveri. Após discussão, a Presidente solicitou a inclusão do caso 157 

na pauta e, com a consequente aprovação, apresentou duas opções de encaminhamento, a saber: 158 

redigir uma nota de apoio por parte do Conselho ainda nessa reunião, com base no texto 159 

elaborado pelo IEG (Instituto de Estudos de Gênero), ou levar o caso para discussão e retornar 160 

com um novo texto para aprovação na próxima reunião do Conselho. Em votação, aprovada a 161 
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primeira opção de encaminhamento. Em seguida, a Presidente procedeu à apreciação dos 162 

processos. 3.    Processos: 3.1 Processo nº 23080.015773/2017-08. Requerente: Prof. Marivaldo 163 

dos Santos Nascimento. Assunto: Apreciação do novo Projeto Pedagógico e alteração curricular 164 

do curso de Graduação em Geologia. Conselheiro relator: Prof. Rogério Luiz de Souza. O 165 

conselheiro leu seu parecer favorável à aprovação do processo e destacou a importância da 166 
complementação orçamentária para atender aos Cursos de Graduação que tem previstas as aulas 167 

de campo em seus PPCs (Projeto Pedagógico do Curso). Sugeriu ainda, a criação de uma 168 

comissão para regulamentar um aporte financeiro específico a todos os cursos da UFSC com 169 

essa característica de aulas com saídas de campo formalizadas em seus Projetos Pedagógicos. 170 

Com a palavra, a Presidente ressaltou que as despesas dos alunos com as viagens são custeadas 171 

atualmente pela PROGRAD, no entanto as despesas com diárias para os professores e motoristas 172 

estão, desde 2012, sendo pagas com os recursos da rubrica de Diárias e Passagens do CFH. 173 

Considerando que não haverá aumento no duodécimo do centro, e sem complementação de 174 

outros setores da Universidade, a formalização das saídas de campo implicaria em uma possível 175 

diminuição nos recursos do CFH. O professor Marivaldo ponderou que não haverá aumento no 176 

número de aulas com saída de campo, mas uma formalização de todas que já acontecem na 177 

prática, o que facilitaria uma cobrança em relação ao cumprimento das diretrizes com apoio 178 

financeiro por parte da administração central. Após discussão, encaminhou-se como proposta a 179 

aprovação do parecer do conselheiro relator com a transposição do trecho contido na análise, em 180 

que há o destaque para a necessidade de complementação orçamentária para viabilizar as 181 

viagens, por parte da SEPLAN e PROGRAD, para o parecer final. Em apreciação, foi aprovada, 182 

por unanimidade, a versão reformulada do parecer favorável ao novo Projeto Pedagógico e 183 

alteração curricular do curso de Graduação em Geologia. 3.2 Processo nº 23080.020924/2016-184 

51. Requerente: Prof. Carlos José Espíndola. Assunto: Progressão funcional horizontal da Classe 185 

de professor Associado III para Associado IV (retornou em diligência). Homologação do parecer 186 

da Comissão. Em apreciação, foi homologado o parecer favorável à progressão 3.3 Processo nº 187 

23080.081029/2016-11. Requerente: Prof. Silvio Marcus de Souza Correa. Assunto: Progressão 188 

funcional vertical da Classe de Professor Adjunto IV para Professor Associado I. Homologação 189 

do parecer da Comissão. Em apreciação, foi homologado o parecer favorável à progressão. 3.4 190 

Processo nº 23080.012191/2017-61. Requerente: Prof. Milton Lafourcade Asmus. Assunto: 191 

Adesão ao serviço voluntário no Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG. 192 

Conselheiro relator: Prof. Nazareno Eduardo de Almeida. Em apreciação, o parecer favorável à 193 

solicitação do requerente, foi aprovado por unanimidade. 3.5 Processo nº 23080.010895/2017-194 

08. Requerente: Prof. Frederico Felipe de Almeida Faria. Assunto: Renovação do contrato de 195 

serviço voluntário no Departamento de Filosofia. Conselheira relatora: Prof.ª Teresa Kleba 196 

Lisboa. Em apreciação, o parecer favorável à solicitação do requerente, foi aprovado por 197 

unanimidade. 3.6 Processo nº 23080.079247/2016-87. Requerente: Prof. Alberto Oscar Cupani. 198 

Assunto: Renovação do contrato de adesão ao serviço voluntário no Departamento de Filosofia e 199 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Conselheiro relator: Prof. Aloysio Marthins de Araújo 200 

Junior. Em apreciação, o parecer favorável à solicitação do requerente, foi aprovado por 201 

unanimidade. 3.7 Processo nº 23080.053803/2016-95. Requerente: Prof. Werner Ludwig Euler. 202 

Assunto: Adesão ao serviço voluntário no Departamento de Filosofia. Conselheira relatora: 203 
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Prof.ª Vânia Zikán Cardoso. Em apreciação, o parecer favorável à solicitação do requerente, foi 204 

aprovado por unanimidade. Com a finalização dos processos da pauta, retornou-se ao ponto de 205 

inclusão proposto pela professora Cristina que apresentou uma nova versão da nota elaborada 206 

pelo IEG (Instituto de Estudos de Gênero), em apoio à professora Marlene de Fáveri, para 207 

apreciação do Conselho. Em apreciação, a nota em nome do CFH foi aprovada por unanimidade. 208 
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, deu-se por encerrada a reunião ordinária, da qual 209 

eu, Roberta Bornhausen Collossi, Coordenadora de Apoio Administrativo, lavrei a presente ata 210 

que, após lida, será assinada por mim e pela Direção do CFH. Florianópolis, trinta de março de 211 

dois mil e dezessete. 212 

 
Prof.ª Miriam Furtado Hartung……………………………………………………………....... 
Diretora do CFH 
 
Prof. Rogério Luiz de Souza.......................................................................................................... 
Vice-Diretor do CFH 
 
Roberta Bornhausen Collossi........................................................................................................ 
Coordenadora de Apoio Administrativo 
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