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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CFH
Ata da 5ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade
do CFH, realizada no dia 14 de julho de 2016, às 14
horas, no Miniauditório do CFH.
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Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas, no Miniauditório
do CFH, reuniu-se o Conselho de Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas,
convocado ordinariamente por meio da Convocação nº 008/Conselho da Unidade/2016, com a
presença dos Conselheiros: Paulo Pinheiro Machado – Diretor do CFH, Sônia Weidner Maluf Vice-Diretora do CFH; Prof. Alberto Groisman – Subchefe do Departamento de Antropologia,
Prof. Valdemar de Assis Lima – Chefe da Coordenadoria Especial de Museologia; Prof.ª Ana
Lúcia Mandelli de Marsillac – Chefe do Departamento de Psicologia; Prof.ª Márcia da Silva
Mazon - Chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política; Prof. Rafael Victorino Devos
- Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Prof. Roberto Wu –
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; Prof. Aloysio Marthins de Araújo
Junior – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Prof.ª Cristina Scheibe
Wolff – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História; Prof. Carlos Henrique
Sancineto da Silva – Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Prof.ª
Márcia Grisotti – Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Sociologia Política; Prof.
Tiago Bahia Losso – Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Sociais; Prof. Celso Reni
Braida – Coordenador do Curso de Graduação em Filosofia; Prof.ª Renata Palandri Sigolo –
Coordenadora do Curso de Graduação em História; Prof. Érico Porto Filho – Subcoordenador do
Curso de Graduação em Oceanografia; Prof.ª Marivete Gesser – Subcoordenadora do Curso de
Graduação em Psicologia; Prof.ª Luciana Silveira Cardoso – Coordenadora do Curso de
Graduação em Museologia; Prof.ª Maria Eugenia Dominguez – Coordenadora do Curso de
Graduação em Antropologia; Prof.ª Antonella Maria Imperatriz Tassinari – Coordenadora do
Curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, Prof.ª Alícia Norma
González de Castells – Representante titular do CFH no Conselho Universitário e Prof.ª Maria
Chalfin Coutinho – Representante do CFH na Câmara de Extensão e a Prof.ª Letícia Borges
Nedel – Vice-Diretora do MArquE – Museu de Arqueologia e Etnologia. Havendo número legal
e sob a Presidência do Professor Paulo Pinheiro Machado, deu-se início à reunião com
apreciação da ordem do dia. Aprovada a pauta, passou-se ao item 1. Aprovação da ata da sessão
ordinária nº 04/2016. Em apreciação, a ata foi aprovada por unanimidade. No item 2. Informes
Gerais, o Diretor relatou sobre a reunião que aconteceu com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento
e Gestão de Pessoas (PRODEGESP), com informes sobre a nova política de gestão de pessoas e
sobre o concurso para servidores técnico-administrativos em educação (STAEs) que ocorrerá em
04 de setembro do ano corrente. Em relação às demandas do CFH, foram reservadas 03 (três)
vagas para o cargo de Assistente em Administração e uma de Psicólogo Clínico para o Serviço
de Atenção Psicológica do CFH (SAPSI). As demandas prioritárias serão o Departamento de
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Geociências, o SAPSI, o Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais e o Programa de
Pós-Graduação em História, entretanto essas prioridades podem ser alteradas caso ocorra alguma
situação que não tenha sido prevista. O Diretor reforçou que as aposentadorias futuras não
entram na planilha e que a lotação do servidor técnico é sempre na Unidade Administrativa, com
localização nos Departamentos, Coordenadorias ou demais setores, sendo que a gestão dos
servidores é de competência da Direção do Centro. O ponto de informe seguinte foi sobre o
recolhimento de bens tombados inservíveis de informática e telefonia que serão recebidos na
secretaria do CFH até o dia 15 de julho, e posteriormente recolhidos pelo Departamento de
Gestão Patrimonial da UFSC. O Diretor relembrou que encaminhou aos Chefes de Departamento
um pedido da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) para que fizessem um levantamento dos
laboratórios de pesquisa existentes no CFH, assim como os respectivos coordenadores. Os
conselheiros questionaram se seriam somente laboratórios ou núcleos também. O Diretor
esclareceu que é melhor informar os núcleos que tenham pesquisas relacionadas. O objetivo da
PROPESQ será disponibilizar no site os laboratórios de pesquisa para divulgação dos trabalhos e
projetos realizados no âmbito de cada Unidade. Em seguida, informou sobre o cronograma para
realização das bancas de defesa de Memorial de Atividades Acadêmicas (MAA) para fins de
promoção funcional para titular de carreira no segundo semestre de 2016. A previsão é realizar
as defesas no início de outubro para os professores que tenham entregues os seus MAAs até o
início de setembro, para atender ao prazo previsto pela resolução normativa. Houve
questionamento se a data poderia ser prorrogada para o final de outubro para realização das
bancas, tendo em vista a finalização dos memoriais por parte de alguns professores. O Diretor
concordou e informou que solicitará aos Departamentos um levantamento dos professores que
pretendem progredir para titular ainda nesse ano. Esclareceu ainda que a banca deverá ser
interdisciplinar para contemplar as diferentes áreas de formação dos professores. Em seguida,
deu sequência ao Item 3. Assuntos Gerais: 3.1 Alterações nas Formaturas a partir do semestre
2017.1. O Diretor informou que foi aprovada na Câmara de Ensino de Graduação a Resolução
Normativa nº 31/CGRAD/2016 que prevê a alteração do mínimo de formandos de 20 para 40
como requisito para a realização das solenidades no Centro de Eventos. Para atender essa
exigência poderão ser agrupados três cursos em uma mesma solenidade, e não dois como é
realizado atualmente. Entretanto, para evitar que o tempo das solenidades fique demasiadamente
longo o setor de formaturas da UFSC propôs que os cursos agrupados indiquem apenas um
paraninfo para proferir o discurso. O Diretor ponderou que o agrupamento seria viável, pois há
cursos no CFH com um número habitualmente reduzido de formandos. Levando-se em
consideração o tamanho das turmas e a similaridade das áreas, a sugestão apresentada foi agrupar
os cursos de Psicologia, Ciências Sociais e Antropologia; Geografia, Geologia e Oceanografia e
História, Filosofia e Museologia. Por outro lado, pontuou que escolher apenas um paraninfo para
discursar pelos três cursos seria uma questão mais delicada que envolve o direito dos alunos de
terem seus cursos representados e dos docentes que são indicados como paraninfos. Após
discussão, o conselho chegou a seguinte deliberação: manifestar-se favorável ao agrupamento de
turmas, desde que o direito a discurso dos paraninfos de cada curso possa ser mantido, e ainda
que a realização das formaturas permaneça como responsabilidade da Administração Central e
não seja descentralizada para os centros de ensino. 3.2 Proposta da Biblioteca Universitária para
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reestruturação da Sala de Leitura José Saramago. O Diretor ressaltou que o projeto encaminhado
a todos os conselheiros por e-mail, foi resultado de um diagnóstico realizado por servidores da
Biblioteca Universitária, motivado por um acordo feito entre a direção do CFH e a direção da
BU e com a vinda do servidor Thiago de Sturdze, Auxiliar de Biblioteca, para o CFH. O projeto
prevê a reestruturação da Sala de Leitura José Saramago, sendo a gestão de responsabilidade da
BU, em parceria com o CFH. O objetivo é inserir a Sala de Leitura no Sistema de Bibliotecas da
UFSC, incluindo o acervo bibliográfico no sistema Pergamum e, ainda, mantendo a sala como
espaço de estudos, principalmente para a comunidade do CFH, e como apoio aos professores
quanto ao material didático. O acervo atual será avaliado, reorganizado e inserido para consulta
no sistema Pergamum para viabilizar o empréstimo, da mesma forma como ocorre na BU. O
espaço permaneceria definido como Sala de Leitura, pois não há condições de ser transformada
em uma biblioteca setorial tendo em vista a estrutura física e o número de servidores, mas
seguirá os procedimentos das bibliotecas setoriais. A Vice-Diretora relatou ainda, que conforme
a Portaria nº 1427/2016/GR, de 21 de junho de 2016, a lotação dos servidores da Sala de Leitura
será na BU, com localização física no CFH. Em relação às teses e dissertações, a proposta é de
que o acervo esteja disponível para consulta no sistema, com uma versão impressa apenas na BU
e os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) ficariam disponíveis apenas no repositório da
UFSC, sem versão impressa na Saramago. Essa última questão ainda será debatida com os
Coordenadores dos cursos de graduação. Após discussão, foi destacada a necessidade de
orientação da Biblioteca central quanto à política de recebimento dos TCCs pelas
Coordenadorias de Curso e quanto à política de aquisição de livros para atender a bibliografia
básica prevista em cada ementa das disciplinas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o projeto de restruturação da Sala de Leitura, e o
encaminhamento das necessidades apontadas pelos conselheiros. 3.3 Indicação de representante
para a Câmara de Pós-Graduação. O Diretor informou que o mandato da professora Edviges
encerrou no final de junho e que é necessário indicar um novo representante para a Câmara de
Pós-Graduação. Em consulta aos conselheiros, não houve manifestação de interesse e a
indicação foi adiada para a próxima reunião. 3.4 Indicação de representante para o Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos-CEPSH. O Diretor relembrou que a professora Maiana
F. Nunes, do Departamento de Psicologia, foi indicada na reunião anterior e que era necessário
indicar mais um representante. Em consulta aos conselheiros, não houve manifestação e a
indicação também foi adiada para a próxima reunião. 3.5 Apreciação da "Nota em defesa da
liberdade do trabalho científico". O Diretor relatou os fatos que estão ocorrendo desde a
apresentação do requerimento de instalação de CPI do INCRA e da FUNAI, no qual constavam
acusações relacionadas ao trabalho de antropólogos e pesquisadores de várias Universidades,
inclusive da UFSC. O requerimento entregue ao Gabinete da Reitoria continha uma solicitação
de esclarecimentos quanto ao trabalho realizado por pesquisadores junto às comunidades
indígenas da região do Morro dos Cavalos, Massiambu e Palhoça. Em resposta ao requerimento,
a servidora Maria Dorothéa fez um levantamento extenso com vários documentos, laudos
antropológicos e vídeos produzidos por professores, alunos de graduação e pós-graduação e
pesquisadores desde a década de 80. Entretanto, após uma semana da entrega do relatório, houve
a determinação por parte da CPI de que alguns servidores fossem intimados pela Polícia Federal
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para prestar depoimento, com acusações de fraude e formação de quadrilha, sem menção alguma
ao relatório entregue pela servidora Maria Dorothéa. Além disso, houve a votação de um
requerimento secreto na Câmara, também relacionado ao assunto, que reforça a preocupação
pela forma como o processo tem sido conduzido. Diante das circunstâncias, foi elaborada uma
nota em defesa da liberdade do trabalho científico a qual segue na íntegra para apreciação: “O
Conselho de Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas vem manifestar publicamente
sua mais grave preocupação com as práticas da CPI da FUNAI e do INCRA, constituída a
partir de outubro de 2015. O requerimento original que criou a Comissão já levantava a
acusação de fraude contra profissionais provenientes de Universidades, sendo a UFSC
nominalmente citada. Um requerimento de autoria do Deputado Valdir Colato, aprovado por
esta comissão em 6 de julho do presente ano, encaminha solicitação a Polícia Federal a
abertura de investigação visando apuração dos indícios de falsidade, presuntivos de
organização criminosa e lesão ao erário, sem afastar a eventual ocorrência de crimes conexos
contra antropólogos e demais profissionais que participaram da elaboração do laudo da Terra
Indígena do Morro dos Cavalos, sendo que da UFSC são nominalmente citados Maria Dorothea
Post Darella, Aldo Litaiff (servidores que durante anos foram responsáveis pelo setor de
Etnologia Indígena do MArquE) e Gelci Coelho (ex- Diretor do MArquE, aposentado). Na
semana anterior a este requerimento um longo e circunstanciado documento foi enviado pela
UFSC para esta CPI, com toda a explicação sobre os procedimentos metodológicos, relatórios,
laudos e até filmagens na região do Morro dos Cavalos, todo o acervo de estudos que a UFSC
vem realizando para aquela comunidade e aquele território há mais de 30 anos, com a
explicitação dos procedimentos metodológicos, das fontes e acervos, dos testemunhos e da longa
relação com o Ministério Público Federal, a FUNAI e demais órgãos governamentais. Nada
disso foi examinado pela CPI. O documento enviado à Polícia Federal não anexava nem cita a
resposta esclarecedora da UFSC. Isto demonstra uma prática mais ligada à acusação sem
provas do que a uma verdadeira investigação. No mesmo dia 6 de julho outro requerimento,
número 292/16, de autoria do Deputado Nilson Leitão, sem maioria de votos e com conteúdo
não divulgado, acabou por aprovar a quebra de sigilo fiscal e bancário de Instituições e
indivíduos que defendem as causas indígenas e quilombolas. Nem mesmo os parlamentares da
CPI tiveram acesso ao texto deste Requerimento, sendo que o autor admite que a ABA e outras
entidades e indivíduos estão listados. Estas iniciativas, além de deturpar as práticas legítimas de
investigação parlamentar, significam formas efetivas de intimidação do trabalho de
profissionais e de estudantes graduandos e pós-graduandos da área de Antropologia e das
Ciências Humanas em geral, um verdadeiro ataque à ciência e à Universidade. Igualmente
preocupante é o ânimo da maioria dos parlamentares desta CPI que tem por finalidade última a
revogação dos direitos territoriais que as comunidades indígenas e quilombolas conquistaram
na Constituição de 1988. A Vice-Diretora reforçou a importância do caráter político da nota e de
proteção aos servidores citados no requerimento. Em apreciação, a nota foi aprovada por
unanimidade e será encaminhada ao Conselho Universitário. 3.6 Regimento do CFH. O Diretor
relembrou que o Regimento já havia sido apresentado em maio desse ano, e destacou os pontos
de maior relevância, como o preâmbulo que cita a fundação do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, as áreas de conhecimento que o CFH abrange, a atribuição do Conselho de Unidade
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de convocar assembleias gerais consultivas para deliberação de questões acadêmicas e
administrativas, a previsão da possibilidade de criação de câmaras temáticas de extensão,
pesquisa, administrativa, ou outras, a inclusão da representação de servidores técnicosadministrativos nos colegiados dos Departamentos. A Vice-Diretora ressaltou que acha positiva
a representação pois possibilita o engajamento dos técnicos, além de enriquecer a discussão em
questões administrativas e que estão diretamente relacionadas com as rotinas dos departamentos.
Sugeriu ainda que fosse incluído no regimento o Núcleo AudioVisual e de Comunicação do
CFH, na estrutura administrativa do CFH, que está em processo de implantação e é atualmente
coordenado pela servidora Renata Apgaua Britto. Após discussão, a versão do Regimento
apresentada pelo Diretor, foi aprovada por unanimidade. O Diretor pontuou que a minuta do
regimento, após aprovação do Conselho da Unidade, será submetida ainda ao Conselho
Universitário. Em apreciação, a minuta do Regimento do CFH foi aprovada por unanimidade. 4.
Processos: 4.1 Processo nº 23080.035778/2016-68. Requerente: Prof.ª Alicia Norma Gonzalez
de Castells. Assunto: Progressão funcional horizontal da Classe de professor Associado II para
Associado III. Homologação do parecer da comissão. Em apreciação, o parecer favorável à
progressão, foi homologado por unanimidade. 4.2 Processo nº 23080.038511/2016-22. Origem:
Instituto de Estudos de Gênero. Assunto: Minuta de Regimento Interno. Conselheiro relator:
Prof. Paulo Pinheiro Machado. Em apreciação, a minuta do regimento foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, deu-se por encerrada a reunião
ordinária, da qual eu, Roberta Bornhausen Collossi, Coordenadora de Apoio Administrativo,
lavrei a presente ata que, após lida, será assinada por mim e pela Direção do CFH. Florianópolis,
quatorze de julho de dois mil e dezesseis.
Prof. Paulo Pinheiro Machado…………………………………………………………………..
Prof.ª Sônia Weidner Maluf..........................................................................................................
Roberta Bornhausen Collossi........................................................................................................
Coordenadora de Apoio Administrativo
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