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ataques às 
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Federais
O Conselho do Centro de Filosof ia e 
Ciências Humanas da UFSC, reunido 
em 14 de Maio de 2019, decidiu vir 
a público para repudiar os sucessivos 
golpes desferidos pelo atual governo às 
Universidades Federais e em particular à 
área de Ciências Humanas.
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Descrição da Foto de Capa: À direita, uma criança sobre os ombros de um adulto. Nas costas da camisa dela está pintado em letra 
de forma: "Não tire minha educação". À frente delas, pessoas caminham na passeata realizada no dia 15/05/19, dia de mobilização 
nacional em defesa da educação. A imagem possui um efeito duotone em roxo e laranja. Foto por Henrique Almeida (Agecom/UFSC)





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...

Colaboradores/as: 
Equipe da Direção do CFH

Realização:
CFH, Nuvem, Edições do Bosque...

Contribuições, 
sugestões para o 
Informativo?...
Entre em contato conosco:   
nuvem.cfh@contato.ufsc.br...

Divulgue seu evento...
Você já viu o calendário de eventos 
disponível no Portal do CFH e agora 
em destaque na TV que fica no hall de 
entrada do Bloco A?

www.portalcfh.ufsc.br

Ao nos enviar seu evento para divul-
gação no Portal e nas redes sociais do 
Centro, iremos cadastrá-lo também no 
calendário de eventos, o que facilitará 
a pesquisa e consulta por parte do usu-
ário que chega ao Centro ou consulta 
o Portal.
Divulgue a sua atividade por meio do 
formulário de divulgação, disponível no 
Portal, ou marque o CFH nas redes so-
ciais.  
Acesse o formulário em:

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://www.portalcfh.ufsc.br 
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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CFH inicia o ano com 
renovação dos quadros 
docente e técnico-
administrativo
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.

Confira a seguir a relação dos novos integrantes e aposentadorias:

ADMINISTRADOR:

Leticia Stedile.
Coordenadoria Financeira...

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO:

Jacqueline Maria Nehme Rocco.
Instituto de Estudos de Gênero

Sônia Regina Duz.
Departamento de Sociologia e Ciência Política...

MUSEÓLOGO:

Aline Pessôa da Ascenção Alcoforado.
Coordenadoria Especial de Museologia

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS:

Arelly Cecília Silva Padilha
Departamento de Antropologia

Janete Eloi Guimarães
Departamento de Sociologia e Ciência Política...
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DOCENTES

Alex Degan.
Departamento de História.

Apoliana Regina Groff.
Departamento de Psicologia...

Bruno Mafra Ney Reinhardt.
Departamento de Antropologia

Chrissie Ferreira de Carvalho
Departamento de Psicologia.

Jerzy Andre Brzozowski.
Departamento de Filosofia.

Lia Vainer Schucman
Departamento de Psicologia

Lindberg Nascimento Junior.
Departamento de Geociências.

Maria Fernanda Diogo
Departamento de Psicologia

Michele Monguilhott
Departamento de Geociências.

Natalia Martins Dias
Departamento de Psicologia

Renata Silva de Carvalho Chinelato
Departamento de Psicologia.

APOSENTADORIAS RECENTES:

Abel Silva Borges
Departamento de Psicologia

Alberto Groisman
Departamento de Antropologia 

Alicia Norma Gonzalez de Castells
Departamento de Antropologia 

Andrea Vieira Zanella
Departamento de Psicologia

Elizabeth Farias da Silva
Departamento de Sociologia e Ciência 
Política

Hermetes Reis de Araujo
Departamento de História

Joana Maria Pedro
Departamento de História

Jose Roberto Rodrigues
Coordenadoria de Apoio Administrativo 

Julia Silvia Guivant
Departamento de Sociologia e Ciência 
Política 

Leo Afonso Staudt
Departamento de Filosofia 

Maria Juracy Filgueiras Toneli
Departamento de Psicologia 

Meriti de Souza
Departamento de Psicologia

Suzana da Rosa Tolfo
Departamento de Psicologia
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Processo referente à 
flexibilização da jornada de 
trabalho dos STAEs é retomado 
após paralisação de sete meses
A Comissão Permanente para Estudo e Acom-

panhamento da Flexibilização da Jornada de 
Trabalho dos Servidores Técnico-Administrativos 
em Educação da UFSC (CPFLEX) retomou, em 
01/05/2019, as análises dos processos de flexibilização 
da jornada, que estavam suspensas desde outubro 
do ano passado.

No CFH, a Comissão Setorial reuniu-se e está 
atualizando as informações sobre os setores e servi-
dores/as do Centro, pretendendo, ainda no mês de 
maio, devolver o processo para análise à CPFLEX.  

Para mais informações, acesse: 
http://f lexibil izacao.ufsc.br/fi les/2019/04/

Memorando-Circular-001.cpf lex .2019.pdf

Saiba mais sobre este assunto: 
http://f lexibil izacao.ufsc.br/perguntas-fre-

quentes

CFH recebe o acervo da Comissão 
Memória e Verdade da UFSC

A Sala José Saramago recebeu da Comissão 
Memória e Verdade da UFSC um acervo de 

livros sobre Direitos Humanos. A maior parte dos 
livros foi doada ao Acervo Memória e Direitos 
Humanos pelo Laboratório de Sociologia do Tra-
balho (LASTRO/CFH). Esses livros faziam parte 
do Memorial de Direitos Humanos do LASTRO. 
O acervo recebido pela Saramago contém, ainda, 
livros da Comissão e doações pessoais sobre o tema.

Mais informações sobre a Comissão, o Acervo e o 
Memorial podem ser acessadas no seguinte endereço: 
https://www.memoriaedireitoshumanos.ufsc.br.

Relatório Final
No dia 06/11/18, em evento intitulado “Co-

missão Memória e Verdade UFSC: Relatório Final 
| Descobrindo um passado que atravessa o presente”, 
realizado no Miniauditório do Bloco B do CFH, foi 
apresentado o Relatório Final da Comissão Memória 
e Verdade pelo professor Jean Marie Alexandre Fari-
nes. O Relatório já havia sido apresentado à comu-
nidade no dia 14/05/18, no Auditório da Reitoria.

Assista à apresentação do Relatório 
na Reitoria: 
https://m.facebook.com/story.php?s-

tory_ fbid=1825104030883183&

id=151778598215743&_rdr

Descrição da Imagem: À direita, sentados à mesa do Miniau-
ditório do CFH o professor Jean Marie e a professora Miriam 
Hartung . Eles olham em direção ao publico. À esquerda, proje-
tado em uma tela, o texto: Relatorio final, Comissão Memória e 
Verdade, Universidade Federal de Santa Catarina, Descobrindo 
um passado que atravessa o presente. 
Foto por RenatA.B. (NUVEM)

http://flexibilizacao.ufsc.br/files/2019/04/Memorando-Circular-001.cpflex.2019.pdf
http://flexibilizacao.ufsc.br/files/2019/04/Memorando-Circular-001.cpflex.2019.pdf
http://flexibilizacao.ufsc.br/perguntas-frequentes
http://flexibilizacao.ufsc.br/perguntas-frequentes
https://www.memoriaedireitoshumanos.ufsc.br
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1825104030883183&id=151778598215743&_rdr. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1825104030883183&id=151778598215743&_rdr. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1825104030883183&id=151778598215743&_rdr. 
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Em curso: 
planejamento 
estratégico 
para os setores 
da Direção do 
CFH...

Os setores da Direção do CFH estão construin-
do, de forma colaborativa, o seu Planejamento 

Estratégico. A primeira reunião foi realizada no dia 
06/03/19 e a partir daí reuniões periódicas têm sido 
realizadas. 

A UFSC tem uma página dedicada ao assunto: 
http://planejamento.paginas.ufsc.br, onde dispo-
nibiliza conteúdos para ajudar os setores a conduzi-
rem o planejamento e construírem seus planos. O 
objetivo é que as práticas de Planejamento e Gestão 
Estratégica sejam efetivamente institucionalizadas 
na Universidade...

Descrição da Imagem: Equipe da Direção do CFH  em reunião de Planejamento no Bloco E/Anexo. Eles/as estão sentados/as, 
formando uma meia-lua. Olham e sorriem para a câmera. Foto por Elizane dos Santos

Novos prédios: 
problemas e 
soluções...

A            administração predial e do espaço físico tem 
enfrentado problemas em relação às novas ins-

talações, mas também avançado nas soluções. 
Nesse início de ano já foram criadas e instaladas 

novas placas de sinalização e identificação de prédios 
e salas..

Visita do Secretario 
de Obras e 
Planejamento...

No mês de abril, recebemos o Secretário de Obras 
da UFSC para verificar os problemas de infra-

estrutura do CFH. Obras de contenção no entorno 
dos blocos A e B vêm sendo realizadas desde janeiro, 
bem como manutenção em banheiros e reformas 
para a realocação de setores...

http://planejamento.paginas.ufsc.br
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Patrimônio divulga resultado do 
Inventário 2018 realizado no CFH

O Inventário UFSC 2018 foi realizado de 
17/09 a 11/11/18, período no qual co-

missões criadas pelos Departamentos do CFH 
fizeram o levantamento e a coleta de dados 
dos bens patrimoniais por setor/ ambiente 
do Centro. 

Conforme Relatório Geral do Inventário 
de Bens Móveis da Universidade Federal de 
Santa Catarina - Exercício de 2018 (tabela ao 
lado), o CFH conseguiu inventariar 96,07% 
de seu patrimônio. Comparando com os anos 
anteriores, foi inventariado 41,16% em 2017 
e 53,50% em 2016.  

Total de 
Bens 20.053

Encontrado 8.133
40,56%

Não 
Encontrado

11.131
55,51%

Invetariado 19.264
96,07%

Não 
Inventariado

789
3,93%

Fonte: Departamento de Gestão Patrimonial (DGP)

Legenda:
Encontrado: bens que puderam ser verifi-
cados fisicamente;
Não Encontrado: bens que após serem 
realizadas buscas não foram localizados 
fisicamente;
Inventariado: somatória dos bens encon-
trados e não encontrados.
Não Inventariado: bens que nunca sofre-
ram modificação de status no sistema, 
ou seja, nenhuma informação foi adicio-
nada sobre eles ao longo do tempo.

Para mais informações e acesso a documentos sobre 
o Inventário, acesse a página http://dgp.proad.ufsc.br/
inventario-ufsc-2018. 

Fique atento! 
Calendário de 
Compras do CFH

F inalizadas as três primeiras etapas do Calendário 
de Compras, teremos, em junho, a 4ª etapa. O 

prazo para envio dos pedidos relativos a essa etapa 
será de 03/06/19 a 07/06/19. 

Depois restarão apenas mais duas etapas: a 
5ª, em julho e a 6ª, em agosto. Programe-se! 

Mais informações estão disponíveis em: 
http://portalcfh.ufsc.br/compras-de-materiais.

http://dgp.proad.ufsc.br/inventario-ufsc-2018
http://dgp.proad.ufsc.br/inventario-ufsc-2018
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Disponíveis os 
conteúdos audiovisuais 
das Defesas Públicas 
de MAA
Perante uma comissão, os/as professores/as apresentaram memoriais 
descritivos de suas carreiras e realizações.

E stão disponíveis para consulta os registros 
audiovisuais (vídeos e fotos) das Defesas 

Públicas de Memorial de Atividades Acadêmi-
cas (MAA) para Professor Titular da Carreira 
de Magistério Superior que aconteceram des-
de 2016-2. O registro e a edição foram feitos 
pelo NUVEM e podem ser acessados pelo link: 
http://portalcfh.ufsc.br/titular. Clique no nome 
do/a professor/a para acessar os conteúdos.

Descrição da Imagem: Da esquerda para direita, o servidor Paulo Gonçalves, que gravou a Defesa do Prof. Henrique Oliveira, os/
as professores/as da Comissão de Avaliação e a servidora Priscilla Correa. Estão todos/as sentados/as assistindo a apresentação do 
MAA pelo Prof. Henrique. A filmadora, posicionada à esquerda, grava a Defesa. Foto por Milano Cavalcante (Coordenadoria HST).

Saiba mais sobre o 
NUPPe

O núcleo responsável pela edição da Revista de Ciências Huma-
nas - RCH e pela editora Edições do Bosque também oferece 

capacitação para formação de editores na área de Ciências Humanas, 
através de oferta de estágio e sob demanda. A RCH, com uma traje-
tória de mais de 35 anos, encontra-se em sua 53a edição. A Edições 
do Bosque, criada em 2013, conta com um acervo de 20 publicações 
em versão ebook, disponibilizadas em acesso aberto, numa iniciativa 
clara de democratização do conhecimento.

Acesse o site do NUPPe: 
http://nuppe.ufsc.br

Descrição da Imagem: Capa do livro "Temas e experiências em educação geográfica", publicado pelo NUPPe através das Edições 
do Bosque. Nela, é informado também o nome dos organizadores do livro: "Aloysio Marthins de Araujo Jr e Orlando Ferrati". Sobre 
um fundo verde, a ilustração da capa é uma arvore verde-escuro composta pela repetição do logo da Edições do Bosque.

http://portalcfh.ufsc.br/titular
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A recepção aos 
calouros do 
CFH

Na Semana Integrada de Recepção aos/às Ca-
louros/as, 11 a 15 de março, foi organizada 

uma agenda de atividades com os/as calouros/as 
do Centro. 

Na terça-feira, dia 12, no Auditório do Bloco B, 
ocorreu o encontro dos/as calouros/as com a Direção 
do CFH, que articulou a presença de representantes 
dos seguintes setores: Biblioteca Universitária (BU/
UFSC), Coletivo MãEstudantes/UFSC, Coordena-
doria de Gestão Ambiental (CGA/UFSC) e Serviço 
de Atenção Psicológica (SAPSI/CFH). Também 
estiveram presentes representantes do Projeto de 
Recuperação do Bosque do CFH por meio de Sis-
temas Agroflorestais. Na oportunidade, o Núcleo de 
Audiovisual e de Comunicação (NUVEM/CFH) e 
o Núcleo de Publicações de Periódicos (NUPPe/
CFH), que compõem o setor de Comunicação do 
CFH, também apresentaram aos/às calouros/as 
suas atividades e projetos que envolvem alunos/as 
de graduação, inclusive com ofertas de bolsas PIBE 
e de Extensão.

Fotos do evento: 
http://galeria.ufsc.br/CFH/calourxs/Calour-

xs+2019/recepcao-axs-calourxs

Conheça a agenda do evento:
http://portalcfh.ufsc.br/2019/02/26/semana-

-integrada-de-recepcao-aosas-calouro-

sas-11-15-marco-2019

Descrição da Imagem: No Auditório do Bloco B do CFH, calouros/as, dentre eles/as, a Diretora Miriam Hartung à esquerda, as-
sistem a uma das apresentações. Foto por RenatA.B. (NUVEM)

http://portalcfh.ufsc.br/2019/02/26/semana-integrada-de-recepcao-aosas-calourosas-11-15-marco-2019/
http://portal.bu.ufsc.br/
https://www.facebook.com/ColetivoMaestudantesUFSC/
http://gestaoambiental.ufsc.br/
http://gestaoambiental.ufsc.br/
http://sapsi.paginas.ufsc.br
http://sapsi.paginas.ufsc.br
http://nuvem.cfh.ufsc.br
http://nuvem.cfh.ufsc.br
http://nuppe.ufsc.br
http://galeria.ufsc.br/CFH/calourxs/Calourxs+2019/recepcao-axs-calourxs
http://galeria.ufsc.br/CFH/calourxs/Calourxs+2019/recepcao-axs-calourxs
http://portalcfh.ufsc.br/2019/02/26/semana-integrada-de-recepcao-aosas-calourosas-11-15-marco-2019/
http://portalcfh.ufsc.br/2019/02/26/semana-integrada-de-recepcao-aosas-calourosas-11-15-marco-2019/
http://portalcfh.ufsc.br/2019/02/26/semana-integrada-de-recepcao-aosas-calourosas-11-15-marco-2019/
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Aula inaugural 2019
A aula inaugural do CFH:“Da esperança ao ódio, 

a ascensão da subjetividade conservadora no 
Brasil” com a Dr.a Rosana Pinheiro-Machado, an-
tropóloga e professora da UFSM, aconteceu no dia 
25/03, às 19h, no Auditório do Bloco B do CFH. 
Como o Auditório lotou, foi feita a transmissão para o 
Miniauditório do CFH. A mediação foi feita pelo pro-
fessor Jacques Mick, do PPG em Sociologia Política.

Antes da palestra, a prof a Rosana foi entrevistada 
pela Dr.a Lucy Montardo, antropóloga e professora 
da UFAM, a convite do NUPPe e do NUVEM. 
Participaram também as jornalistas Daniela Caniçali 
da Agecom/UFSC e Fernanda Nascimento como 
representante do Catarinas.

A entrevista e a aula estão disponí-
veis no canal do CFH no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCbN-

rAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ

Descrição da Imagem: Foto montagem do público presente no Auditório do Bloco B assistindo à aula e, no canto direito inferior, da 
direita para a esquerda, a palestrante prof.ª Rosana Pinheiro-Machado  com o microfone em punho e o prof. Jacques Mick, mediador 
do evento. Foto por Henrique Almeida (Agecom/UFSC)

Acesse também as matérias 
publicadas pela Agecom e 
pelo Catarinas:

"A extrema direita ganhou, mas as 
feministas também ganharam", afirma 
antropóloga na UFSC
Por Daniela Caniçali (Agecom)

https://noticias.ufsc.br/2019/03/rosana-
-pinheiro-machado-na-ufsc-a-extrema-di-
reita-ganhou-mas-as-feministas-tambem-
-ganharam

Homens brancos contra mulheres 
negras e LGBTs: a nova polarização 
política brasileira
Por Fernanda Nascimento (Catarinas)

http://catarinas.info/homens-brancos-
-contra-mulheres-negras-e-lgbts-a-nova-
-polarizacao-politica-brasileira

https://www.youtube.com/channel/UCbNrAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ
https://www.youtube.com/channel/UCbNrAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ
https://noticias.ufsc.br/2019/03/rosana-pinheiro-machado-na-ufsc-a-extrema-direita-ganhou-mas-as-fem
https://noticias.ufsc.br/2019/03/rosana-pinheiro-machado-na-ufsc-a-extrema-direita-ganhou-mas-as-fem
https://noticias.ufsc.br/2019/03/rosana-pinheiro-machado-na-ufsc-a-extrema-direita-ganhou-mas-as-fem
https://noticias.ufsc.br/2019/03/rosana-pinheiro-machado-na-ufsc-a-extrema-direita-ganhou-mas-as-fem
http://catarinas.info/homens-brancos-contra-mulheres-negras-e-lgbts-a-nova-polarizacao-politica-bras
http://catarinas.info/homens-brancos-contra-mulheres-negras-e-lgbts-a-nova-polarizacao-politica-bras
http://catarinas.info/homens-brancos-contra-mulheres-negras-e-lgbts-a-nova-polarizacao-politica-bras
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Multirão no Bosque 
na Semana do Meio 
Ambiente
Atividades previstas: limpeza, plantio de árvores e 
manejo.  Fique ligado/a!

No dia 08/06, às 09h, haverá um mutirão no 
Bosque do CFH: limpeza, plantio de árvores 

e manejo, para fechar as ações da Semana do Meio 
Ambiente da UFSC 2019. Venha com roupas confor-
táveis e calçado fechado; traga repelente e sementes. 
Acesse a programação: http://ufscsustentavel.ufsc.
br/semana-do-meio-ambiente-2019.

No segundo semestre de 2018, os mutirões 
aconteceram, regularmente. Vale destacar o muti-
rão de recuperação do Bosque do CFH em come-
moração ao Dia da Árvore. O evento foi promovido 
pela Direção do CFH, Coordenadoria de Gestão 
Ambiental (CGA), Núcleo de Permacultura (NE-
Perma) e Sala Verde, somando-se a estes o Grupo 
Escoteiro Desterro 52 - SC. 

Continue a leitura em: 
http://ufscsustentavel.ufsc.br/2018/09/24/

mutirao-no-bosque-do-cfh-reune-alunos-e-

-comunidade

Acesse fotos do evento: 
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/projeto-

-bosque/Mutirao+no+Bosque+em+come-

moracao+ao+Dia+da+Arvore

Descrição da Imagem: Na comemoração do Dia da Árvore no Bosque do CFH, crianças e adultos do Grupo Escoteiros seguram 
mudas e posam para a foto. Nela também estão presentes, ao fundo e à esquerda, o bolsista Luiz Leal e, à direita, a Diretora do 
Centro Miriam Hartung. Foto por RenatA.B. (NUVEM)

http://ufscsustentavel.ufsc.br/semana-do-meio-ambiente-2019
http://ufscsustentavel.ufsc.br/semana-do-meio-ambiente-2019
http://ufscsustentavel.ufsc.br/2018/09/24/mutirao-no-bosque-do-cfh-reune-alunos-e-comunidade
http://ufscsustentavel.ufsc.br/2018/09/24/mutirao-no-bosque-do-cfh-reune-alunos-e-comunidade
http://ufscsustentavel.ufsc.br/2018/09/24/mutirao-no-bosque-do-cfh-reune-alunos-e-comunidade
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/projeto-bosque/Mutirao+no+Bosque+em+comemoracao+ao+Dia+da+Arvore 
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/projeto-bosque/Mutirao+no+Bosque+em+comemoracao+ao+Dia+da+Arvore 
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/projeto-bosque/Mutirao+no+Bosque+em+comemoracao+ao+Dia+da+Arvore 
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Relatório da primeira oficina de 
planejamento participativo para a 
elaboração do projeto paisagístico do 
Bosque do CFH

F oi divulgado o relatório da primeira oficina de 
planejamento participativo para a elaboração do 

projeto paisagístico do Bosque, intitulada “Debate 
com base na metodologia participativa e produção 
de mapas coletivos”. 

Participaram da oficina: alunos/as, professores/as, 
TAEs, Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA),  
Comissão do Bosque e Núcleo de Permacultura 
(NEPerma), além de representantes dos Escoteiros, 
sob a coordenação da professora Soraya Nór e 
do professor Sergio Moraes, do Laboratório de 
Urbanismo (LabUrb) e do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UFSC. 

Confira o relatório em: 
http://bit. ly/relatorio_oficina_participati-

va_bosque

Conheça a programação geral do 
projeto paisagístico do Bosque: 
http://portalcfh.ufsc.br/2018/06/02/convite-

-projeto-paisagistico-para-o-bosque-do-

-cfh-oficinas-participativas.

Descrição da Imagem: Imagem de divulgação da Semana 
do Meio Ambiente em tons de verde. Nela aparece o logo do 
evento e está escrito: Semana do Meio Ambiente, Universidade 
Federal de Santa Catarina, "Para preservar é preciso conhecer", 
03/06 a 08/06 2019. 

http://bit.ly/relatorio_oficina_participativa_bosque
http://bit.ly/relatorio_oficina_participativa_bosque
http://portalcfh.ufsc.br/2018/06/02/convite-projeto-paisagistico-para-o-bosque-do-cfh-oficinas-parti
http://portalcfh.ufsc.br/2018/06/02/convite-projeto-paisagistico-para-o-bosque-do-cfh-oficinas-parti
http://portalcfh.ufsc.br/2018/06/02/convite-projeto-paisagistico-para-o-bosque-do-cfh-oficinas-parti
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Planetário 
recebe o Selo de 
Qualidade de 
Conteúdo da SAB
O Planetário da UFSC recebeu, em dezembro de 2018, 

o Selo de Qualidade de Conteúdo da Sociedade As-
tronômica Brasileira (SAB), a maior entidade nacional de 
astronomia do país. A certificação representa o reconhecimento 
das publicações de bom nível e valor científico divulgados 
na página do Planetário da UFSC, destinadas ao público 
interessado na educação da Ciência Astronômica. 

Parabéns à equipe do Planetário, pelo trabalho que desen-
volve e pela merecida premiação que, certamente, também 
vem estimular novos projetos do setor.

Descrição da Imagem: Imagem do selo concedi-
do pela S.A.B. O selo tem formato circular, e uma 
margem interna em tom de branco sobre um fundo 
azul escuro. Ele é dividido em três partes por duas 
linhas horizontais azuis-claro. Na parte superior há 
um simbolo representando a constelação Cruzeiro 
do Sul; no meio está escrito: "Conteúdo Certifica-
do"; e na parte inferiror: "S.A.B.,  Sociedade Astro-
nômica Brasileira". 

Palestras de Astronomia para 
a comunidade neste primeiro 
semestre

Está disponível, no site do Planetário, o cronograma de palestras de Astro-
nomia deste primeiro semestre. As palestras são gratuitas, abertas a toda a 

comunidade e acontecem às sextas-feiras, de 20h às 22h.
Para mais informações, consulte o site do Planetário: http://planetario.

ufsc.br/programacao.

Descrição da Imagem: 
Acompanhada de um adul-
to, criança olha pelo teles-
cópio. Ao seu redor outras 
pessoas observam e conver-
sam entre si. Ao fundo o Pla-
netário.
Foto por Henrique Almeida 
(Agecom/UFSC)

http://planetario.ufsc.br/programacao
http://planetario.ufsc.br/programacao
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Ciclo de Palestras "13 de Maio: 
Da abolição inconclusa ao 
Racismo Estrutural"
Com início em maio, o Ciclo foi organizado pela professora Lia Vainer 
Schucman do Departamento de Psicologia (CFH), pela doutoranda Caua-
ne Gabriel Azevedo Maia do Programa de Pós-graduação em Antropolo-
gia Social (PPGAS/CFH) e pela Direção do CFH.

23/05
19h30

Prof. Dr. Marcelo Silva
(Antropologia - UFSC)
Do mar ao morro: o racismo estrutural em 
Florianópolis

Profª. Dr.ª Lia V. Schucman 
(Psicologia UFSC)
De Senhor a branco: branquitude e racis-
mo estrutural

07/06 
19h30

Prof. Dr. Silvio Almeida 
(Direito - Mackenzie)
O que é racismo estrutural?

10/06
19h30

Prof.ª Dr.ª Ana Flávia Magalhães Pinto (His-
tória - UnB)
Trajetórias da liberdade negra: literatos 
negros, racismo e cidadania no Brasil oito-
centista

27/06
19h30

Prof. Dr. Kabengele Munanga 
(Antropologia - UFRB)
13 de maio versus 20 de novembro

Acesse o evento no Facebook! 
https://fb.com/events/410066716500221

Descrição da Imagem: Cartaz do evento:  13 de Maio 
- Da abolição inconclusa ao Racismo Estrutural. Além 
do título do evento em preto e letra de forma, apa-
recem os nomes da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC, e do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas - CFH. Em realização, o brasão do CFH/
UFSC. Ilustrando o cartaz, a imagem de uma mão 
negra com os punhos cerrados e voltada para cima, e 
também linhas azuis.

https://www.facebook.com/events/410066716500221


Informativo CFH - Edição Maio 2019 - Eventos Página 17.

Programe-se! As formaturas de 
2019-1 já estão agendadas:

06/09/2019 
15h
Geografia e Geologia

19h30
Filosofia e Ciências 
Sociais

11/09/2019 
19h30
História e Museologia

12/09/2019 
15h
Psicologia e 
Antropologia

Defesa Pública de Memorial 
de Atividades Acadêmicas: 
Professor Titular da Carreira 
do Magistério Superior

Nas Defesas Públicas de MAA, os/as candidatos/as 
à Professor/a Titular, título máximo da carreira 

docente, apresentarão suas atividades acadêmicas 
perante uma banca formada por três professores/as 
de fora da UFSC e uma professora da casa, a presi-
denta. A Defesa é aberta ao público.

Comissão de Avaliação:
Prof.ª Dr.ª Eunice Sueli Nodari (UFSC) - Presidenta

Prof. Dr. Kabengele Munanga (USP)

Prof.ª Dr.ª Maria Lucia Pires Menezes (UFJF)

Prof. Dr. Ruben George Oliven (UFRGS)

Local
Auditório do Bloco E - Anexo (CFH)

09h
Prof. Dr. Clécio Azevedo da 
Silva
Departamento de Geociências

14h
Prof.ª Dr.ª Ilka Boaventura 
Leite
Departamento de Antropologia

Descrição da Imagem: Fotos retrato do prof. Clécio Azevedo da Silva e da prof.ª Ilka Boaventura Leite. O prof. Clécio sorri 
para a câmera e a prof.ª Ilka olha a sua frente, em semi perfil para a camêra. Foto 1 por RenatA.B. (NUVEM). Foto 2 de 
acervo pessoal.
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Nota do Conselho do 
CFH sobre os ataques às 
Universidades Federais
O Conselho do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
da UFSC, reunido em 14 de Maio de 2019, decidiu vir a 
público para repudiar os sucessivos golpes desferidos 
pelo atual governo às Universidades Federais e em 
particular à área de Ciências Humanas.

Sob falsas alegações de que algumas Universidades 
Públicas fariam apenas “balbúrdia” e apresenta-

riam um fraco rendimento acadêmico, o Ministério 
Educação anunciou inicialmente um corte linear de 
30% dos orçamentos destas IFES.

Na vã tentativa de elidir os claros princípios ideo-
lógicos que motivam os sucessivos ataques contra as 
Instituições Federais de Ensino Superior, o Ministério 
da Educação estendeu o corte orçamentário a todas as 
Universidades Públicas Federais, comprometendo o 
sistema de ensino superior e de pesquisas nacionais.  

O estrangulamento das Universidades aprofun-
dou-se com o anúncio do “recolhimento de bolsas” 
supostamente ociosas no sistema nacional de Pós-gra-
duação, representando efetivamente um radical corte 
de bolsas em implantação para novos estudantes. 
Sem aviso prévio e sem qualquer discussão com as 
instituições envolvidas, a medida revela o desrespeito 
dispensado às Universidades Brasileiras, um valioso 
patrimônio nacional construído a duras penas com 
o financiamento do povo brasileiro.

De outro lado, os ataques às Ciências Humanas, 
com argumentos mercantilistas e utilitaristas que 
se revelam na proposta de “descentralização”, um 
eufemismo que efetivamente significa diminuir ou 
acabar com os investimentos públicos nessas áreas 
de conhecimento.  

A importância das Ciências Humanas é de-
monstrada no reconhecido papel histórico de suas 
propostas e ações para os variados desafios de uma 
sociedade altamente diversificada como a brasileira 

e que, por isso mesmo, exige alternativas criativas, 
embasadas e fundamentadas. A tentativa simplista 
de reduzir políticas de investimento em Educação, 
Ciência e Tecnologia a uma questão de utilidade 
prática, imediata e estreita, revela desconhecimen-
to sobre o que fazem as Ciências Humanas, cuja 
qualidade e produção são reconhecidas nacional e 
internacionalmente.

O ensino e a pesquisa nas Ciências Humanas não 
são resultados de meras opiniões, às quais se possam 
contrapor presunções e vontades eventuais de go-
vernantes. Ao contrário, provêm do conhecimento 
científico acumulado, com trabalho sério, sistemático 
e dedicado, que deve ser respeitado e valorizado.  

Ignorando avaliações e indicadores nacionais 
e internacionais, alguns produzidos pelo próprio 
Ministério da Educação e por agências governa-
mentais de fomento e de apoio à pesquisa, os cortes 
orçamentários anunciados ameaçam a existência das 
Universidades e a produção de conhecimento nas 
diferentes áreas científicas de sua atuação.

Todas as recentes medidas do Governo revelam-
-se puramente de ordem ideológica, num ataque à 
autonomia e à independência intelectual das Univer-
sidades.  Em seu conjunto, são medidas que podem 
gerar o caos total no sistema de ensino superior pú-
blico e nos mecanismos e formas de financiamento 
da pesquisa.

O Conselho do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas da UFSC não pode assistir, inerte, às claras 
tentativas de desmonte e às ameaças de destruição 
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da educação superior e da pesquisa nacionais que 
se anunciam nestas medidas. Neste sentido, se po-
siciona ao lado do movimento nacional em defesa 
da Educação nas manifestações marcadas para o 
dia 15 de Maio.  

Um país sem Educação e sem Ciência é um país 
sem futuro, sem soberania; é um país sem alterna-
tivas a seus problemas; é um país sem esperança. É 
a este horizonte que as medidas do atual Governo 
parecem apontar. E é contra isso que nos posicio-
namos, de modo claro e veemente. 

Vídeo: UFSC na mobilização pela 
educação pública - 15/05/2019 
https://www.fb.com/UniversidadeUFSC/

videos/630709304063184/

Acesse também as matérias 
publicadas pela Agecom:

Mobilização pela UFSC em Araranguá, 
Blumenau, Curitibanos e Joinville reúne 
milhares de pessoas
http://bit.ly/mobilizacao-pela-ufsc-em

UFSC na Praça aproxima população da 
pesquisa universitária
http://bit.ly/ufsc-na-praca

Os motivos que levaram milhares de 
manifestantes às ruas
http://bit.ly/os-motivos-que-levaram-milha-
res

Uma multidão vai às ruas de 
Florianópolis protestar contra cortes de 
verbas na Educação
http://bit.ly/uma-multidao-vai-as-ruas

União e luta pela Educação marcam 
Assembleia Universitária no Dia de 
Paralisação na UFSC
http://bit.ly/uniao-e-luta-pela-educacao

Descrição da Imagem: Foto da passeata em que os ma-
nifestantes caminham com seus guarda-chuvas e cartazes 
pela Beira-Mar em direção ao Centro. Estão passando 
pelo Shopping Iguatemi. Em uma das placas, lê-se "PPGE 
UFSC EM LUTA". Foto por Henrique Almeida (Agecom/
UFSC)

https://www.fb.com/UniversidadeUFSC/videos/630709304063184/
https://www.fb.com/UniversidadeUFSC/videos/630709304063184/
http://bit.ly/mobilizacao-pela-ufsc-em
http://bit.ly/ufsc-na-praca
http://bit.ly/os-motivos-que-levaram-milhares
http://bit.ly/os-motivos-que-levaram-milhares
http://bit.ly/uma-multidao-vai-as-ruas
http://bit.ly/uniao-e-luta-pela-educacao
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O que a UFSC 
significa para 
você?
#EuDefendoAUniversidadePublica
#OrgulhodeSerUFSC

P or meio de campanha em defesa da universidade 
pública, a Agecom/UFSC está estimulando as 

pessoas a gravarem vídeos de até 1 minuto de duração 
respondendo a pergunta: O que a UFSC significa 
para você?

Participe enviando seu vídeo para o e-mail mi-
diassociais.agecom@contato.ufsc.br

Assista aos vídeos já publicados:
https://www.facebook.com/pg/Universida-

deUFSC/videos

Descrição da Imagem: Imagem em tons de marrom claro. 
O fundo é formado por uma marca d'água composta 
pela repetição da palavra UFSC. Centralizado dentro de 
um retângulo branco translúcido lê-se: "Ajude a defender 
a universidade pública respondendo a pergunta: O que 
a UFSC significa para você? Faça um vídeo com até 1 
minuto de duração e envie para o e-mail midiassociais.
agecom@contato.ufsc.br. #eudefendoauniversidadepubli-
ca #OrgulhodeSerUFSC".

Vídeos da série 
UFSC Explica

“A grotóxicos”, “Previdência Social”, “Dia Inter-
nacional da Mulher”, “Universidade Pública 

e Gratuita”, “Consciência Negra”, “República como 
Forma de Governo” e “Liberdade de Cátedra” são 
os sete vídeos da série UFSC Explica, produzidos 
e disponibilizados no canal da UFSC no YouTube 
pela Agência de Comunicação da UFSC (Agecom).

Os vídeos foram produzidos a partir de entre-
vistas com pesquisadores/as da UFSC, dentre eles/
as pesquisadores/as do CFH, e têm por objetivo 
apresentar perspectivas acadêmicas sobre temas re-
levantes e em evidência na atualidade. Há também 
as versões em libras.

Assista!
https://www.youtube.com/channel/UCE-

jx8yNNgDlgPx9pCDbvz3A

http://midiassociais.agecom@contato.ufsc.br
http://midiassociais.agecom@contato.ufsc.br
https://www.facebook.com/pg/UniversidadeUFSC/videos
https://www.facebook.com/pg/UniversidadeUFSC/videos
https://www.youtube.com/channel/UCEjx8yNNgDlgPx9pCDbvz3A
https://www.youtube.com/channel/UCEjx8yNNgDlgPx9pCDbvz3A
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ANDIFES divulga 
vídeos em defesa 
da universidade 
pública, gratuita e 
de qualidade

A Associação Nacional dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

divulga vídeos em defesa da universidade pública, 
gratuita e de qualidade, no âmbito da campanha 
de conscientização sobre o papel das universidades 
públicas no Brasil. 

Acesse os vídeos:
http://www.andifes.org.br/video

Documentário 
Cidadão Valmir

Valmir Martins formado no curso de História, 
tornou-se professor do mesmo curso. Enga-

jado politicamente fora e dentro da Universidade,             
foi representante dos professores na APUFSC e no 
ANDES. Nasceu em 22 de outubro de 1943 e morreu 
em 30 de novembro de 2012. No dia 22 de outubro, 
data do seu aniversário, foi exibido o documentário 
Cidadão Valmir no auditório do CFH. Trabalho 
de conclusão do curso de Jornalismo da neta Clara 
Martins Nunes Pires (Centro Universitário Estácio 
de Santa Catarina, 2017.2), a realização do docu-
mentário também contou com o apoio do pai de 
Clara: Zeca Pires.

Assista o documentário em:
https://youtu.be/XJ2HuT9K4RA

http://www.andifes.org.br/video
https://youtu.be/XJ2HuT9K4RA
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Homenagem ao prof. 
Carlos Augusto de 
Figueiredo Monteiro
Em 21/11/18, o Departamento de Geociências 

homenageou o professor Carlos Augusto de 
Figueiredo Monteiro, 92 anos, dando o seu nome 
ao auditório localizado no sétimo andar do Bloco 
E/F.

 O professor Carlos Augusto atuou no De-
partamento Estadual de Geografia e Cartografia; 
dirigiu o Departamento de Geografia e História; 
foi um dos principais colaboradores para a edição 
do pioneiro “Atlas Geográfico de Santa Catarina”; 
auxiliou na criação e implementação do curso de 
Pós-Graduação em Geografia.

Saiba mais: 
https://noticias.ufsc.

br/2017/03/camara-

-municipal-homena-

geia-professor-da-u-

fsc-com-titulo-de-ci-

dadao-honorario

Descrição da Imagem: Retrato do professor Carlos Augusto. Sentado no Audi-
tório do Bloco E/Anexo, ele posa para a foto. Foto por RenatA.B. (NUVEM)

https://noticias.ufsc.br/2017/03/camara-municipal-homenageia-professor-da-ufsc-com-titulo-de-cidadao
https://noticias.ufsc.br/2017/03/camara-municipal-homenageia-professor-da-ufsc-com-titulo-de-cidadao
https://noticias.ufsc.br/2017/03/camara-municipal-homenageia-professor-da-ufsc-com-titulo-de-cidadao
https://noticias.ufsc.br/2017/03/camara-municipal-homenageia-professor-da-ufsc-com-titulo-de-cidadao
https://noticias.ufsc.br/2017/03/camara-municipal-homenageia-professor-da-ufsc-com-titulo-de-cidadao
https://noticias.ufsc.br/2017/03/camara-municipal-homenageia-professor-da-ufsc-com-titulo-de-cidadao


 Cartaz relativo à Campanha Redução de Energia Elétrica, promovida 
pela UFSC Sustentável. Nele se lê: Reduzir o consumo é transformar 
o mundo. Abra as janelas e aproveite a ventilação natural. Em insti-
tuições públicas o ar-condicionado é responsável por 48% do consumo 
de energia. Saiba mais em ufscsustentavel.ufsc.br/reduziroconsumo. 
No canto direito inferior, a logomarca UFSC Sustentável. No cartaz, a 
foto de Maira Mayra Cajueiro Warren (Agecom/UFSC) que olha para 
a câmera e sorri.
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Prof. Marcílio Dias dos Santos
No dia 18/02/19, aos 79 anos, faleceu o professor aposentado Marcílio 
Dias dos Santos do Departamento de Sociologia e Ciência Política (CFH)

Dentre suas contribuições à educação e à socie-
dade estão: a implantação do Sistema Nacio-

nal de Emprego (SINE), a fundação da Associação 
Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), a 
participação como conselheiro do Conselho Estadual 
de Educação, a atuação na Fundação Catarinense do 
Trabalho (Fucat), a prestação de relevantes serviços 
à Organização das Nações Unidas (ONU) e ao Mi-
nistério do Trabalho.

Saiba mais: 
https://noticias.ufsc.br/2019/02/nota-de-

-pesar-falece-professor-aposentado-mar-

cil io-dias-dos-santos

Descrição da Imagem: Foto do prof. Marcílio Dias dos Santos 
junto com mais seis pessoas. Da esquerda para a direita, quatro 
estão posicionadas em pé e três sentadas. Vestem roupa social. 
Foto por Conselho Estadual de Educação / SC

Prof. Mario Guidarini
Faleceu o professor aposentado Mario Guidarini do Departamento de 
Filosofia (CFH), no dia 04/01/19 

Mario Guidarini graduou-se em Filosofia e His-
tória pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ijuí (1972); em Piano pelo Conservatório 
Brasileiro de Música – Centro Universitário (1959). 
No início dos anos 80, fez mestrado e doutorado em 
Filosofia na Universidade de São Paulo. Foi professor 
da Universidade Federal de Santa Catarina de 1973 
a 1991.

Leia matéria na íntegra: 
http://portalcfh.ufsc.br/2019/01/07/faleci-

mento-do-prof-mario-guidarini-departa-

mento-de-fi losofia

Descrição da Imagem: Foto do prof. Mario Guidarini com a fi-
lha Eduarda Guidarini. Eduarda está a esquerda e o prof. Mario 
à direita. Ambos olham para a câmera e sorriem. 
Foto capturada no Facebook da Eduarda em 07/01/19.

https://noticias.ufsc.br/2019/02/nota-de-pesar-falece-professor-aposentado-marcilio-dias-dos-santos
https://noticias.ufsc.br/2019/02/nota-de-pesar-falece-professor-aposentado-marcilio-dias-dos-santos
https://noticias.ufsc.br/2019/02/nota-de-pesar-falece-professor-aposentado-marcilio-dias-dos-santos
http://portalcfh.ufsc.br/2019/01/07/falecimento-do-prof-mario-guidarini-departamento-de-filosofia
http://portalcfh.ufsc.br/2019/01/07/falecimento-do-prof-mario-guidarini-departamento-de-filosofia
http://portalcfh.ufsc.br/2019/01/07/falecimento-do-prof-mario-guidarini-departamento-de-filosofia
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