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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CFH 

 

Ata da 13ª sessão ordinária do Conselho de Unidade 

do CFH, realizada no dia 03 de dezembro de 2020, 

às 14 horas, por videoconferência. 

 

Aos três dias do mês de dezembro 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 13/2020, com a presença dos seguintes 3 

conselheiros: Prof.ª Miriam Furtado Hartung – Diretora do CFH, Prof. Scott Correll Head – 4 

Chefe do Departamento de Antropologia, Prof.ª Renata Cardozo Padilha – Chefe da 5 

Coordenadoria Especial de Museologia, Profª Franciele Bete Petry – Chefe do Departamento de 6 

Filosofia, Profª Michele Monguilhott – Chefe do Departamento de Geociências, Prof. Henrique 7 

Espada Rodrigues Lima Filho – Chefe do Departamento de História, Prof.ª Andrea Valéria Steil 8 

– Chefe do Departamento de Psicologia, Prof. Luiz Gustavo da Cunha de Souza – Subchefe do 9 

Departamento de Sociologia e Ciência Política, Profª Viviane Vedana – Subcoordenadora do 10 

Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Prof. Marcos José Muller – 11 

Subcoordenador do Programa de Pós-graduação em Filosofia, Prof. Luis Felipe Guedes da Graça 12 

– Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política, Prof. 13 

Harrysson Luiz da Silva – Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Desastres 14 

Naturais, Profª Patrícia Hadler Rodrigues – Subcoordenadora do Programa de Pós-graduação em 15 

Geologia, Prof. Carlos Antonio Oliveira Vieira – Representante titular do CFH no CUn e 16 

Subcoordenador do Curso de Graduação em Geologia, Prof. Paulo Pinheiro Machado – 17 

Representante suplente do CFH no CUn, Prof. Darlei Dall'agnol – Representante Titular do CFH 18 

na Câmara de Pesquisa, Profª Luciana Silveira Cardoso – Diretora do MArquE, Profª Leticia 19 

Maria Costa da Nóbrega Cesarino – Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Sociais, 20 

Prof.ª Janyne Sattler – Coordenadora do Curso de Graduação em Filosofia, Prof.ª Maria Helena 21 

Lenzi – Coordenadora do Curso de Graduação em Geografia, Prof. Alex Degan – 22 

Subcoordenador do Curso de Graduação em História, Profª Marcela de Andrade Gomes – 23 

Coordenadora do Curso de Graduação em Psicologia, Profª Antonella Maria Imperatriz Tassinari 24 

– Coordenadora do Curso de Graduação em Antropologia, Profª Evelyn Martina Schuler Zea – 25 

Subcoordenadora do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. 26 

Justificaram a ausência: Prof. Ivan Ferreira da Cunha – Coordenador do Programa de Pós-27 

Graduação em Filosofia, Profº Clécio Azevedo da Silva – Coordenador do Programa de Pós-28 

Graduação em Geografia, Prof. Aloysio Marthins de Araujo Junior – Subcoordenador do 29 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Profª Andrea Barbara da Silva Bousfield – 30 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Profª Marivete Gesser – 31 

Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Prof. Neivaldo Araujo de 32 

Castro – Coordenador do Curso de Graduação em Geologia. Havendo quórum, a Diretora 33 

cumprimentou os Conselheiros e solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta: 1) 34 

contratação de professor substituto por motivo de afastamento, e 2) Vestibular.  Em apreciação, a 35 

pauta com as inclusões foi aprovada por unanimidade. Assuntos Gerais. 1.1 Direção do 36 

MArquE: homologação do nome indicado pelo Conselho Deliberativo do Museu. A presidente 37 

do Conselho informou que com o fim do mandato da atual diretora do MArquE, professora 38 
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Luciana Silveira Cardoso, da Coordenadoria Especial de Museologia, o Conselho Deliberativo 39 

do Museu fez a indicação do professor Lucas de Melo Reis Bueno, do Departamento de História, 40 

para assumir o cargo. A presidente explicou que conforme o Regimento do CFH, essa indicação 41 

deve ser homologada pelo Conselho e posteriormente encaminhada ao Gabinete. Com a palavra, 42 

o professor Lucas apresentou seus objetivos para a nova gestão. Na seqüência, a professora 43 

Luciana fez um breve relato sobre o seu mandato e a transição da sua gestão para o professor 44 

Lucas. Por fim, agradeceu a todos pela atenção e pela parceria durante esse período. A presidente 45 

do Conselho agradeceu e parabenizou a professora Luciana pela contribuição prestada frente à 46 

Direção do MARquE. Em apreciação, a indicação do nome do professor Lucas foi aprovada por 47 

unanimidade. 1.2 Semestre 2020.1 – Avaliação CFH. A presidente fez uma rápida exposição 48 

sobre o assunto e informou que foi avaliada como pouco satisfatória a avaliação das 49 

coordenações de curso referente ao semestre 2020.1 do CFH. Apontou como necessária uma 50 

avaliação mais qualitativa. Assim, sugeriu que a Comissão Acadêmica do CFH, criada em 51 

função do ensino não presencial, poderia reunir as avaliações das coordenações e constituir um 52 

documento mais detalhado de avaliação do semestre 2020.1. A professora Antonella, que 53 

participa da Comissão Acadêmica, ponderou que o ideal seria montar um documento único de 54 

avaliação para o Centro, mas reconhece que seria impossível neste momento, devido à 55 

sobrecarga de trabalho. Com a palavra, a professora Marcela também concordou que não há mais 56 

tempo para propor um método de avaliação para o atual semestre, e sugeriu que fosse montada 57 

uma comissão fixa para acompanhar e avaliar a evolução do ensino remoto emergencial de 58 

forma permanente, de maneira que possam propor instrumentos para melhorar o ensino remoto a 59 

médio e longo prazo. A presidente sugeriu que ao invés de ser constituída outra comissão, que a 60 

Comissão Acadêmica que já vêm tratando de diversos assuntos ligados ao ensino remoto, fosse 61 

consultada a respeito da possibilidade de realização desse trabalho. Por fim, coloca a proposta 62 

em votação, que é aceita por unanimidade. 1.3 Atividades essenciais Fase 1 – Departamentos. 63 

A presidente informou que a UFSC divulgou o Guia de Biossegurança para fase 1 e solicitou que 64 

os Departamentos e Cursos que têm previsão de atividades essenciais encaminhem à Direção 65 

descrição das atividades para que se possa organizar e planejar essas atividades de acordo com o 66 

que determina o Guia de Biossegurança. Destacou ainda que tais atividades somente serão 67 

implementadas pelo Centro após apreciação e autorização pelo Gabinete da Reitoria e pelo 68 

Departamento de Atenção a Saúde (DAS). 1.4 Contratação de professor substituto. Com a 69 

palavra, a professora Franciele informou que o DEN encaminhou, por e-mail, em 23 de 70 

novembro, orientação a respeito de abertura de processo seletivo para a contratação de professor 71 

substituto. Tal orientação determina que não haverá substituição em decorrência de afastamentos 72 

de pós-doutorado, em virtude das restrições orçamentárias. Diante deste cenário, a professora 73 

Franciele externou preocupação e propôs levar o assunto a instâncias superiores, de maneira que 74 

se possa manter a política de afastamento para formação nos casos previstos na legislação. Após 75 

discussão, a presidente do Conselho sugeriu a realização de um levantamento das necessidades a 76 

partir dos planos de capacitação de cada Departamento, e se comprometeu a encaminhar a 77 

demanda junto aos setores competentes. A proposta foi aprovada por unanimidade. 1.5 78 

Vestibular. A presidente informou que na reunião do CUN, o processo que trata da proposta da 79 

comissão da COPERVE para o próximo vestibular foi objeto de pedido de vistas pelo DCE tendo 80 

em vista o pouco tempo para discussão nas Unidades de Ensino sobre as formas de ingresso. A 81 

proposta da PROGRAD para o preenchimento das vagas é de 30% através do SISU e 70% 82 
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através de processo seletivo não presencial. Quanto às vagas suplementares (negros, indígenas, 83 

quilombolas, libras e educação no campo) a COPERVE trabalha para que a seleção também seja 84 

não presencial. Em discussão, alguns professores que participaram da reunião do CUN relataram 85 

que a COPERVE demonstrou um nível satisfatório de conhecimento e argumentação e que essa 86 

seria a melhor maneira de proporcionar um processo de ingresso democrático, abrangendo o 87 

maior número de perfis de candidatos, considerando a urgência do momento. Baseada na 88 

discussão, a presidente sugeriu que o Conselho siga o parecer da CGGRAD, proposta que foi 89 

aceita por unanimidade. Informes. 2.1 Resolução Normativa 95/2017/PROPG. A presidente 90 

lembra que a PROPG estará recebendo sugestões para a reformulação da Resolução Normativa 91 

sobre os cursos de Pós-Graduação, até 30/12/2020. 2.2 Edital 01/PROPESQ/2020 – Comissão 92 

CFH. A presidente informou que os Centros devem montar suas comissões para avaliar os 93 

projetos que forem submetidos à PROPESQ. A comissão será formada pelos coordenadores de 94 

pesquisa dos departamentos e presidida pelo coordenador de pesquisa do centro, prof. Darlei. 2.3 95 

Reforma da rede de internet dos blocos A, B, C e D. A presidente informou que a reforma da 96 

rede de internet já está em andamento. A empresa contratada desenvolveu o projeto baseado no 97 

levantamento realizado pelos servidores Jonatan Sernajotto Urbano de Moraes e Paulo Ricardo 98 

Oliveira Goulart, com o apoio da Setic. 2.4 Reunião DEN/PRODEGESP - reativação dos 99 

concursos suspensos em razão da Pandemia. A presidente informou que os concursos que foram 100 

suspensos no início da Pandemia serão retomados e que ainda não foi decidido se as provas serão 101 

presenciais, ou não. 2.5 Criação de novos setores na UFSC. A presidente relatou que em reunião 102 

entre a PRODEGESP e os Diretores de Unidades, foi informado que a partir de agora a criação 103 

de qualquer subunidade está diretamente vinculada à disponibilidade de FGs. A sua preocupação 104 

com setores criados recentemente cujas chefias e coordenações não contam com FG foi 105 

informada na referida reunião. Em resposta, a Pró-reitora informou que a Prodegesp estuda 106 

solução para a situação. 2.6 Sobreposição de férias de chefias e coordenações. A presidente 107 

remeteu ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 38/2020/DAP, que trata das férias dos titulares e seus 108 

substitutos legais ou designados, que normalmente não devem coincidir, mas que diante da 109 

prorrogação da suspensão do expediente presencial das atividades acadêmicas, técnicas e 110 

administrativas da Universidade, bem como do excepcional calendário acadêmico para o 111 

primeiro semestre letivo de 2021, será permitida a sobreposição. Explicou ainda que na falta das 112 

chefias e seus substitutos a Direção poderia ficar responsável pelo setor, mas ponderou sobre a 113 

complexidade de tratar de assuntos mais específicos de cada setor. Diante disso, solicitou que, se 114 

possível, os setores se organizassem internamente para que houvesse um responsável em cada 115 

subunidade, no caso de coincidência das férias de titular e vice. 3. Processos. A presidente 116 

colocou em pauta os seguintes processos, que foram aprovados ad referendum: 3.1 Processo nº 117 

23080.040864/2020-79.  Requerente: Iúri Novaes Luna. Assunto: Promoção de Adjunto IV para 118 

Associado I. Homologação do parecer da Comissão designada pela Portaria nº 065/2020/CFH. 119 

Aprovado ad referendum em 18/11/2020 e 3.2 Processo nº 23080.041259/2020-15.  Requerente: 120 

Harrysson Luiz da Silva. Assunto: Progressão de Associado III para Associado IV. 121 

Homologação do parecer da Comissão designada pela Portaria nº 065/2020/CFH. Aprovado ad 122 

referendum em 18/11/2020. Em apreciação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. 4. 123 

Atas. 4.1 Ata da sessão ordinária 03/2017. 4.2 Ata da sessão extraordinária 01/2017. 4.3 Ata da 124 

sessão ordinária 05/2017. 4.4 Ata da sessão ordinária 07/2017. 4.5 Ata da sessão extraordinária 125 

02/2017. 4.6 Ata da sessão extraordinária 16/2018. 4.7 Ata da sessão extraordinária 12/2020. A 126 
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professora Patrícia Hadler perguntou à presidente se ela poderia se abster da votação, pois as 127 

Atas a serem apreciadas são de data anterior à criação do Programa do qual é coordenadora. Não 128 

havendo possibilidade de abstenção, a conselheira optou por retirar-se da sala virtual. Em 129 

apreciação, as atas foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às quinze 130 

horas e cinqüenta e seis minutos, deu-se por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Kátia 131 

Regina Faraco, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela 132 

Direção do CFH. Florianópolis, três de dezembro de dois mil e vinte.  133 

 

 

 

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

 

 

 

Kátia Regina Faraco…….......………………………………………………………..………….. 
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