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ATA Nº 6 DE CONTINUAÇÃO DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

UNIDADE DO CFH 

 

Ata de continuação da 5ª sessão ordinária do 

Conselho de Unidade do CFH, realizada no dia 06 

de agosto de 2020, às 14 horas, por 

videoconferência. 

 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, por videoconferência, 1 

reuniram-se os membros do Conselho de Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 2 

convocados ordinariamente por meio da Convocação nº 06/2020, com a presença dos seguintes 3 

conselheiros: Prof.ª Miriam Furtado Hartung – Diretora do CFH, Prof. Rogério Luiz de Souza – 4 

Vice-Diretor do CFH, Prof. Scott Correll Head - Chefe do Departamento de Antropologia, Prof.ª 5 

Renata Cardozo Padilha – Chefe da Coordenadoria Especial de Museologia, Prof.ª Franciele 6 

Bete Petry - Chefe do Departamento de Filosofia, Prof. Everton da Silva - Subchefe do 7 

Departamento de Geociências, Prof. Henrique Espada Rodrigues Lima Filho – Chefe do 8 

Departamento de História, Prof.ª Andrea Valéria Steil – Chefe do Departamento de Psicologia, 9 

Prof. Jacques Mick – Chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política, Prof. Murilo da 10 

Silva Espíndola – Chefe do Departamento de Geologia, Prof. Jeremy Paul Jean Loup Deturche – 11 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Prof.ª Eunice Sueli 12 

Nodari - Coordenadora do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, 13 

Prof. Ivan Ferreira da Cunha – Coordenador do Programa de Pós-graduação em Filosofia, Prof. 14 

Clécio Azevedo da Silva  – Coordenador do Programa de Pós-graduação em Geografia, Prof. 15 

Lucas de Melo Reis Bueno – Coordenador do Programa de Pós-graduação em História, Prof. 16 

Fábio Augusto Morales Soares – Subcoordenador do Programa de Pós-graduação em História, 17 

Prof.ª Marivete Gesser – Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Prof. 18 

Ernesto Seidl – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política, 19 

Prof.ª Janete Josina de Abreu – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desastres 20 

Naturais, Prof. Fernando Jacques Althoff – Coordenador do Programa de Pós-graduação em 21 

Geologia,  Prof. Carlos Antonio Oliveira Vieira – Representante titular do CFH no CUn e 22 

Subcoordenador do Curso de Graduação em Geologia, Prof. Paulo Pinheiro Machado – 23 

Representante suplente do CFH no CUn, Raphael Tarso Silveira – Representante suplente dos 24 

TAEs do CFH no Conselho de Unidade, Prof. Marivaldo dos Santos Nascimento - Representante 25 

titular do CFH na Câmara de Extensão, Prof. Darlei Dall’agnol – Representante titular do CFH 26 

na Câmara de Pesquisa, Prof.ª Luciana Silveira Cardoso - Representante do MArquE, Prof.ª 27 

Janyne Sattler – Coordenadora do Curso de Graduação em Filosofia, Prof.ª Maria Helena Lenzi – 28 

Coordenadora do Curso de Graduação em Geografia, Prof. Alex Degan – Subcoordenador do 29 

Curso de Graduação em História, Prof.ª Thainá Castro Costa Figueiredo Lopes - Coordenadora 30 

do Curso de Graduação em Museologia, Prof.ª  Antonella Maria Imperatriz Tassinari – 31 

Coordenadora do Curso de Graduação em Antropologia, Prof.ª Alinne de Lima Bonetti – 32 

Subcoordenadora do Curso de Graduação em Antropologia, Prof.ª Evelyn Martina Schuler Zea - 33 

Coordenadora do Curso de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 34 

Atlântica, Prof.ª Juliana Salles Machado Bueno - Subcoordenadora do Curso de Graduação em 35 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica e Tayná Schmitt Machado Jorge - 36 
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Representante discente titular do Curso de Graduação em Geografia. Havendo quórum, a 37 

Diretora cumprimentou os Conselheiros e colocou em apreciação a pauta da reunião. Em 38 

apreciação, a pauta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente do Conselho 39 

colocou em apreciação, em bloco o item 2. Atas. 2.1 Retificação da Ata da Sessão Ordinária nº 40 

11/2018. 2.2 Ata da sessão ordinária 10/2018. 2.3 Ata da sessão extraordinária 02/2020. 2.4 Ata 41 

da sessão extraordinária 03/2020. Em apreciação, as atas foram aprovadas por unanimidade. A 42 

conselheira Andrea Valéria Steil solicitou maior celeridade na confecção das atas e pediu que 43 

sua fala fosse registrada em ata. Na sequência passou-se ao item 3. Informes. 3.1 Seminário de 44 

Agroecologia e 3.2 Seminário Paulo Freire. A presidente do Conselho informou que no final de 45 

2019 foi procurada pelo servidor Gelson Albuquerque, do Gabinete da Reitoria, e pelo assessor 46 

do Dep. Pedro Uczai, para tratar da realização dos Seminário de Agroecologia e Seminário Paulo 47 

Freire, com recursos de verba de emenda parlamentar. Relatou sobre algumas reuniões realizadas 48 

para tratar da organização dos eventos. Destacou que a organização do Seminário Paulo Freire 49 

era em conjunto com o CED e convidou os docentes interessados em participar da organização a 50 

entrar em contato com o prof. Clécio Azevedo da Silva, no que se refere ao Seminário de 51 

Agroecologia, e com o prof. Alexandre Meyer Luz ou com a própria Diretora em relação ao 52 

Seminário Paulo Freire. 3.3 Computadores disponíveis para empréstimo aos estudantes. A 53 

presidente do Conselho informou que, após contato com os departamentos, são 78 os 54 

equipamentos disponíveis. Salientou que os computadores disponibilizados pelo Departamento 55 

de Geociências seriam destinados aos estudantes dos cursos ofertados no âmbito desse 56 

Departamento, em razão de programas específicos instalados e utilizados por seus discentes.  A 57 

Diretora também destacou os possíveis riscos inerentes ao empréstimo dos computadores do 58 

laboratório de informática, em razão de prováveis oscilações, quando ligados à outra rede 59 

elétrica, conforme alertado pelo servidor Paulo Ricardo Oliveira Goulart.  Informou ainda sobre 60 

os computadores da Coordenadoria Especial de Museologia que foram transferidos do CED para 61 

o CFH. Quanto à responsabilidade pelos computadores que serão emprestados aos discentes, a 62 

presidente do Conselho informou que esta preocupação, bem como a necessidade de um termo 63 

de responsabilidade para garantir a segurança patrimonial, foi encaminhada ao Gabinete. 64 

Informou ainda que o Gabinete estava finalizando os levantamentos de computadores 65 

disponíveis na instituição e com base nisso seria verificada a adequação dos equipamentos para 66 

posterior empréstimo, mediante a transferência de responsabilidade. 3.4 Processo para professor 67 

titular – segundo semestre 2020. A presidente do Conselho informou que foi finalizado o 68 

processo de promoção para professor titular referente ao primeiro semestre de 2020 e sobre as 69 

dificuldades apresentadas pela comissão de avaliação referente ao volume de defesas 70 

concentradas em um curto espaço de tempo e que a própria comissão sugeriu que as defesas 71 

fossem feitas de 2 em 2 ou que fosse criada mais de uma comissão de avaliação. Desta forma, a 72 

Diretora sugeriu que, para as próximas defesas, fosse nomeada 01 (uma) comissão para cada 73 

candidato e que cada Departamento indicasse os membros da comissão, de acordo com as 74 

diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa nº 14/2017/CUn. Por fim, solicitou que esta 75 

sugestão fosse levada aos Colegiados, para posterior deliberação na próxima reunião do 76 

Conselho de Unidade. Na sequência, passou-se ao item 1. Assuntos Gerais. A presidente do 77 

Conselho perguntou se os conselheiros ainda teriam alguma consideração em relação à 78 

Resolução sobre ensino não presencial, discutida na reunião anterior do Conselho de Unidade. 79 

Aberta a discussão, a conselheira Andrea Valéria Steil solicitou que sua fala fosse registrada em 80 
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ata e informou que no Departamento de Psicologia foi necessário pontuar que a questão do 81 

ensino remoto já havia sido superada, pois alguns professores quiseram retomar a discussão 82 

quanto a sua viabilidade. Destacou ainda que o Departamento estava bastante colaborativo. 83 

Relatou que havia solicitado aos professores que julgassem impossível ministrar suas disciplinas 84 

de forma remota que apresentassem essa condição por escrito, com uma justificativa, e que 85 

nenhum professor se manifestou. Desta forma, o Departamento de Psicologia seguiria com 86 

praticamente todas as disciplinas no formato remoto, decisão que seria levada ao colegiado 87 

departamental, conforme estabelece a Resolução sobre a matéria. A conselheira informou 88 

também que, a princípio, nenhum dos cursos para os quais o Departamento de Psicologia oferta 89 

disciplinas declinou formalmente de disciplinas e que os docentes estão revisando seus planos de 90 

ensino, para serem ser aprovados na próxima semana, conforme sugerido pelo DEN/PROGRAD. 91 

Na sequência, outros conselheiros relataram os encaminhamentos em seus Departamentos e 92 

manifestaram dúvidas sobre avaliação pedagógica e a discussão dos cenários futuros, 93 

especialmente no que se refere às instâncias que deverão proceder às avaliações. Após, a 94 

presidente do Conselho sugeriu que ficasse a critério dos Departamentos e dos cursos a definição 95 

sobre como fazer estas avaliações. 1.1 Empréstimo de bens e acesso aos prédios do CFH. A 96 

presidente do Conselho foi questionada sobre disponibilização de infraestrutura aos docentes 97 

para a realização de atividades remotas e sobre a utilização dos laboratórios de ensino para 98 

gravação de videoaulas. Em resposta, esclareceu que o acesso aos prédios do CFH para retirada 99 

de materiais e equipamentos para realização de trabalho remoto seguia o mesmo trâmite definido 100 

desde o início da suspensão das atividades presencias na UFSC, em razão da pandemia, mediante 101 

agendamento com o servidor Jonatan Sernajotto Urbano de Moraes e contato com o servidor 102 

Fernando Matos Rodrigues, quando da necessidade de retirada de equipamentos. Salientou que 103 

qualquer acesso aos prédios da UFSC deve ser informado e autorizado pela DESEG. Em relação 104 

às atividades essenciais, que precisariam ser realizadas presencialmente na UFSC, informou que 105 

o assunto está sendo encaminhado pela Administração Central. Desta forma, não era possível a 106 

permanência no espaço físico da UFSC, até que a Administração Central se manifestasse sobre 107 

as atividades essenciais. Sobre o empréstimo de equipamentos, a Diretora salientou a 108 

importância da observância dos protocolos e procedimentos que organizam esta atividade, em 109 

virtude da segurança patrimonial e sanitária. Destacou que não estava autorizada a entrega de 110 

equipamentos nas portarias e a responsabilidade do servidor pelo equipamento em sua carga 111 

patrimonial.  A presidente do Conselho sugeriu e se propôs a elaborar a minuta de uma 112 

normativa sobre os procedimentos para retirada e empréstimo de equipamentos. Sobre a 113 

necessidade de equipamentos para a realização de atividades remotas pelos docentes, sugeriu aos 114 

Departamentos a realização de levantamento, e lembrou que algumas salas de docentes têm 115 

computadores que podem ser objeto de empréstimo pelos docentes. Questionada sobre a 116 

necessidade de permanência no espaço físico para digitalização de processos em tramitação, 117 

informou que fará consulta à Administração Central, esclarecendo que seria possível pelo tempo 118 

necessário para digitalizar.  O que não estava permitido era permanecer no espaço para a 119 

realização de atividades de rotina. Destacou também que o problema referente ao acesso e a 120 

permanência no espaço físico decorre de uma série de exigências sanitárias feitas por órgãos 121 

municipais, estaduais e federais, em relação às quais a UFSC ainda precisa se adequar e 122 

regulamentar internamente. O conselheiro Murilo da Silva Espíndola argumentou que o pedido 123 

de acesso a alguns espaços do Departamento de Geologia encaminhado à Direção do CFH foi 124 
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embasado nas informações contidas no item 2, do Ofício Circular nº 24/2020/GR, que versa 125 

sobre a possibilidade de autorização de acesso pela Direção da unidade, para o desenvolvimento 126 

de atividades específicas de rotina de trabalho ou acadêmica que sejam consideradas pelas 127 

unidades como de caráter inadiável, devido a eventual prejuízo que possa ocorrer por sua não 128 

realização, e que não possam ser realizadas de forma remota; bem como no art. 3º, da primeira 129 

Resolução que foi publicada pela UFSC, sobre este tema, que dizia que as atividades essenciais 130 

poderiam ser mantidas. Sendo assim, o entendimento do Departamento de Geologia era de que a 131 

Direção podia avaliar ou até discutir o que seriam as atividades essenciais. O conselheiro frisou 132 

que também estava preocupado com as questões sanitárias e destacou que o pedido encaminhado 133 

era um pedido dos professores do Departamento, que entendiam que as atividades elencadas 134 

eram essenciais para que os alunos pudessem se formar, defender seus TCCs, dissertações, para 135 

que os resultados dos projetos pudessem ser entregues para os órgãos financiadores, entre outras 136 

atividades cuja realização de forma remota não era possível. A presidente do Conselho salientou 137 

que a orientação do Gabinete da Reitoria era de que se aguardasse uma definição pela 138 

Administração Central sobre os procedimentos de acesso e a definição das atividades essenciais, 139 

para além do que já estava colocado desde o início da pandemia, a saber, as atividades de 140 

segurança e saúde. Até essa definição, o acesso e permanência no espaço físico para realização 141 

de atividades acadêmicas e administrativas normais não estava permitido. A presidente do 142 

Conselho esclareceu que a solicitação do departamento de Geologia foi encaminhada à 143 

Administração Central, destacando a necessidade de orientação e disponibilização dos EPIs 144 

necessários à segurança da saúde de todos. Questionada sobre a disponibilização de 145 

computadores para os discentes, a presidente do Conselho esclareceu que estava sendo finalizado 146 

o computo de equipamentos disponíveis nos Centros de Ensino para o cálculo do quantitativo 147 

que a UFSC ainda teria que adquirir para atender a demanda. Desta forma, a Direção estava 148 

aguardando retorno da Administração Central. O conselheiro Darlei Dall'agnol, que atuou junto 149 

ao Subcomitê Científico, relembrou o que foi estabelecido para a fase 1, que é exclusivamente de 150 

atividades de ensino e administrativas remotas. 1) Atividades não presenciais, tanto pedagógicas 151 

como administrativas. 2) Atividades presenciais com impacto na COVID ou outras essenciais 152 

aprovadas pela Administração Superior. O conselheiro relatou que, do ponto de vista do 153 

Subcomitê Científico, inicialmente entendiam que somente atividades essenciais relacionadas ao 154 

combate à COVID poderiam ser autorizadas de forma presencial, mas foram convencidos pela 155 

Administração Superior a incluir outras atividades essenciais, porém somente aquelas que 156 

inviabilizassem a retomada das atividades de ensino e administrativas remotas. O conselheiro 157 

Darlei também fez um apelo ao bom senso das pessoas que exercem atividades administrativas, 158 

especialmente aos que ocupam funções de chefia, pois, segundo o conselheiro, faz parte da 159 

responsabilidade desses agentes tentar convencer os demais membros da comunidade 160 

universitária no sentido de que a situação em relação à pandemia não é favorável em 161 

Florianópolis e em SC, de forma geral, enquanto a taxa contágio estiver acima de 01, como 162 

estava no momento. A presidente do Conselho agradeceu ao conselheiro Darlei por suas palavras 163 

e salientou que existem momentos que é dever moral assumir a responsabilidade e que nesse 164 

momento sua responsabilidade era com a vida das pessoas e por isso não iria transigir em relação 165 

às questões já apontadas. Por fim, a Diretora disse esperar que a Universidade, ao aprovar o 166 

ensino remoto, soubesse da necessidade de estrutura para tal, para discentes e docentes e, que a 167 

expectativa era que a Administração Central providenciasse o que era necessário para a 168 
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realização do semestre. De qualquer forma, comprometeu-se a voltar a falar com a 169 

Administração Central sobre as necessidades indicadas pelos conselheiros. 1.2 Coordenação de 170 

Extensão do CFH. A presidente do Conselho informou sobre a necessidade de indicação de nova 171 

coordenação de extensão do CFH, em razão do término do mandato da atual coordenação e 172 

pediu para que os conselheiros consultassem seus pares sobre o interesse em assumir esta função. 173 

Na oportunidade também falou da necessidade de um docente para ocupar a vaga da professora 174 

Thainá Castro Costa Figueiredo Lopes, na Câmara de Graduação, que está ocupando a vaga 175 

apenas em caráter pró-tempore. 1.3 Eleição para a Direção de Centro – modalidade da consulta à 176 

comunidade. A presidente do Conselho trouxe a necessidade de dar início ao processo eleitoral 177 

para escolha da próxima gestão do CFH e da necessidade de pensar sobre a modalidade da 178 

consulta à comunidade, diante da suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia. 179 

Informou que foi feita solicitação para que o assunto fosse tratado no CUn, dado ser de interesse 180 

geral à UFSC. A partir disso, em uma reunião de Diretores com o Reitor foi apresentada a 181 

possibilidade de consulta por meio do uso da plataforma e-Democracia. Ato contínuo a Diretora 182 

compartilhou com os conselheiros a apresentação da plataforma (documento anexo). Desta 183 

forma, a orientação foi de que os Centros discutissem as possibilidades: prorrogação de mandato 184 

ou eleição à distância. Aberta a discussão, os conselheiros destacaram a importância de 185 

encaminhamentos institucionais sobre o tema e da manutenção do calendário de consulta à 186 

comunidade acadêmica para a garantia dos processos democráticos de escolha dos gestores, bem 187 

como a segurança oferecida pela plataforma e-Democracia para a realização da consulta.  Quanto 188 

à preocupação de não excluir segmentos da comunidade em razão da modalidade a ser adotada, 189 

foi salientado que esse desafio pela inclusão já vem sendo enfrentado em razão da própria 190 

realização das atividades de ensino não presenciais. Os conselheiros também sugeriram que o 191 

tema fosse pautado e discutido nas reuniões de colegiados de Departamento e de Curso. A 192 

conselheira Andrea Valéria Steil solicitou que sua fala fosse registrada em ata. A conselheira 193 

destacou a importância da manutenção do calendário, em razão de possíveis interferências 194 

externas, salientou que as decisões a nível do Centro irão balizar as decisões dos Departamentos 195 

e dos Cursos e que, como as atividades presenciais estavam suspensas, não via outra 196 

possibilidade de consulta que não fosse por meio digital. Quanto a possíveis exclusões, a 197 

conselheira ponderou as dificuldades existentes também nos processos eleitorais presenciais. Por 198 

fim, a presidente do Conselho sugeriu, acompanhando outros conselheiros, que essa discussão 199 

fosse levada aos Departamentos, o mais breve possível, para que se possa fazer uma nova 200 

discussão no Conselho de Unidade sobre a utilização da plataforma e-Democracia para a 201 

realização da consulta, para que pudesse levar a posição do Centro na próxima reunião de 202 

Diretores.  Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e vinte minutos, deu-se por encerrada 203 

a reunião, da qual eu, Juliana Blau, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 204 

por mim e pela Direção do CFH. Florianópolis, 06 de agosto de dois mil e vinte.  205 

 

Prof.ª Miriam Furtado Hartung…….......……………………………………………………….. 

 

Prof. Rogério Luiz de Souza........................................................................................................... 

 

Juliana Blau...................................................................................................................................... 
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