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ATA DA 5' SESSÃO ORDnqÁRiA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CFH

Ata da 5' Sessão Ordinária do Conselho de Unidade
do CFH, realizada no dia 19 de abril de 2018, às 14
horas, no Auditório do Bloco E - Anexo.
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Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório do
Bloco E - Anexo, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, situado no campus da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, nesta Capital, reuniram-se os membros do
Conselho de Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, convocados ordinariamente
por meio da Convocação n' 05/201 8, com a presença dos seguintes conselheiros: Prof.' Minam
Furtado Hartung - Diretora do CFH, Prof. Rogério Luiz de Souza - Vice-diretor do CFH, Prof.
José Antânio Kelly Luciani - Chefe de Departamento da Antropologia, Prof. Valdemar de Assis
Lama - Chefe da Coordenadoria Especial de Museologia, Prof. Jaimir Conte - Chefe de
Departamento da Filosofia, Prof. Everton da Salva Subchefe de Departamento de Geociências,
Prof. Márcio Roberto Voigt -- Subchefe de Departamento de História, Prof. lúri Novaes Luna
Chefe de Departamento da Psicologia, Prof.' Letícia Mana C. da Nóbrega Cesarino --
Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Prof.' Carmen Silvia Real
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Doutorado Interdisciplinar, Prof. Carlos
Henrique Sancineto da Salva Nunes -- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia, Prof. Emesto Seidl -- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia
Política, Prof. Carlos Antonio Oliveira Vieira Representante titular do CFH no CUn, Prof.'
Thainá Castro C. Figueiredo Lopes -- Representante suplente do CFH na Câmara de Extensão,
Prof. Trago Daher Padovezi Borges Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Sociais,
Prof.' Marina dos Santos Coordenadora do Curso de Graduação em Filosofia, Prof. José
Messias Bastos Coordenador do Curso de Graduação em Geografia, Prof. Carlos Antonio
Oliveira Vieira -- Subcoordenador do Curso de Graduação em GeograHla, Prof. Rodrigo Bragio
Bonaldo -- Coordenador do Curso de Graduação em História, Prof. Neivaldo Arauto de Castra
Subcoordenador do Curso de Graduação em Geologia, Prof.' Thainá Castão Costa Figueiredo --
Subcoordenadora do Curso de Graduação em Museologia, Prof.' Mana Eugenia Dominguez --
Coordenadora do Curso de Graduação em Antropologia, Leandro Peres de Oliveira --
Representante titular discente do Curso de Graduação em Ciências Sociais, Ana Aparecida
Zandoná -- Representante titular discente do Curso de Graduação em Psicologia, Lula Pilotto
Marfins de Carvalho, Representante titular discente do Curso de Graduação em Geografia, Pedra
Cesco Litwin -- Representante titular do Curso de Graduação em Museologia. JustiHlcaram a
ausência: Rafaella Thaisa Ferreira Martins -- Representante suplente discente do Curso de
Graduação em Filosofia, Prof. Norberto Olmiro Horn Filho - Chefe de Departamento de
Geociências, Prof. Sílvio Marcus de Souza Correa -- Subcoordenador do Programa de Pós-
Graduação em História, Prof.' Luciana Silveira Cardoso -- Coordenadora do Curso de Graduação
em Museologia. Havendo número legal, a Diretora cumprimentou os Conselheiros e deu início a
reunião. Assuntos Gerais. 1.1) . A professora Minam
apresentou o relatório referente ao setor de Ç9111prê$, frisando a importância da consolidação dos
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pedidos pelas chefias de departamento. Em seguida passou a apresentação referente ao
PatrimÕ!!!Q, destacando a importância do inventário. f.' .Minam
apresentou as atividades desenvolvidas no setor e salientou o grande volume de trabalho para
uma equipe reduzida. Em seguida passou a apresentação do setor :Â2eie..à. Infk)rmática Na
sequência a presidente do Conselho fez um breve relato sobre a situação do Bosque do CFH. A
servidora Renata Apgaua Britto lembrou que foi criada uma página sobre o Bosque, no portal do
CFH, onde são disponibilizados os registros de todas as ações inerentes ao Bosque. Na sequência
retomou-se o relatórjQJ!!!ê11çgltg e o ' item 1.2 da pauta.

A prof.' Minam informou que o detalhamento dos gastos referentes a 2017 está dispon.ível no
site do CFH. Também informou que o planeamento da distribuição dos recursos de diárias e
passagens nos departamentos deve considerar os servidores técnicos administrativos de cada
departamento. Em relação ao planeamento Hlnanceiro de 2018 estão sendo considerados os
mesmos valores recebidos em 2017, ou seja, 1 1 décimos. A professora Minam juntamente com
o servidor Homero Farias, Coordenador Financeiro do CFH, apresentou novamente a planilha
com a previsão das saídas orçamentárias de 2018 (anexa) e, em seguida, a professora Minam
consultou os conselheiros sobre as prioridades para o planejamento orçamentário do CFH para
201 8, considerando os gastos já previstos, conforme tabela anexa. Após ampla discussão sobre
as demandas apresentadas, a conselheira Marina dos Santos sugeriu votação para cada item
proposto, para hierarquizar as prioridades. Antes da votação foi definido o valor necessário para
a elaboração das placas mais emergenciais, ficando em discussão apenas o valor referente às
placas de identificação para as salas dos professores e dos laboratórios. Apta.a..}(Qlaçãe-ê:.elidSm
de orioridades das d
ÊE1114: 1") Rampa/passarela de acesso ao estacionamento do CFH 2'). Reforma Geral. 3)
Cortinas para salas'de aula. 4') Cobrir o bicicletário atual e construir o bícicletário novo. 5')
Reforma geral do auditório do bloco B. 6') Cortinas para os blocos E/F. 7'). Placas de
identificação. 8') Pintura externa dos blocos A, C e D; passarelas de ligação e corrimãos de todos
os blocos. 9') Reforma do espaço da antiga livraria do CFH. Na continuação a Presidente do
Conselho solicitou uma iac!!!êãe..dS..llal1la, referente ao processo 23080.057860/201 7-24, que
trata sobre a homologação do resu tado final do concurso público para professor efetivo do
Departamento de Geociências, área Geogranla Física. Em votação a inclusão de pauta foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, o relator do processo, professor lúri Novaes Luna leu
seu parecer favorável que, em apreciação, foi aprovado por unanimidade. 1.3 A1119rlzaçãe..para
divulgação de exDQ$içã9..çyl!!ç!!!êl A presidente do Conselho explicou que se trata de uma
solii;itação do curso de graduação em Museologia e pediu para que a professora

Thainá

explanasse o assunto. A professora Thainá informou que seria inaugurada a exposição curricular
do curso de graduação em Museologia, intitulada "Mamilo Manifesto", para a.qual os estudantes
pediram autorização para colocar tarjas de divulgação da exposição nos espelhos.dos banheiros
do CFH, na altura dos seios, com as informações sobre a exposição. Essa divulgação está
acontecendo em outros Centros de Ensino da UFSC também. A professora Thainá informou
ainda que as tarjas de divulgação estão sendo arrancadas, em diversos lugares. A professora
Minam informou que a Procuradoria Federal junto à UFSC já orientou as professoras do curso e
os estudantes a procurarem o Ministério Público Federal, caso haja problemas em relação à

2



#
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LAMA - TRINDADE
CEP: 88.040-900 - FLORIANOPOLIS SC

TELEFONE: (48) 3721-9330 VOIP (48) 3721-2795
E-MAIL: cfh@contato.ufsc.br

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
91

92

93

94

95

96
97

98
99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

l l ]
112

113
114
115

116
117
118
119

120

exposição. A professora Thainá informou que a exposição cumpre todas as exigências legais.
Professor luri perguntou se além da retirada das tapas há alguma outra ação de repressão à
exposição. Thainá informou que não, mas que a AGECOM divulgou a exposição na página da
UFSC e nos comentários apareceram várias manifestações de descontentamento. A professora
Minam ainda manifestou a preocupação em relação a manifestações contrárias mais
contundentes no dia da exposição, por isso foram tomadas medidas preventivas. O conselheiro
Lula questionou se além de autorizar a exposição, o CFH e o Conselho não poderiam divulgar
nota de apoio para a realização do evento. O conselheiro José Antânio Kelly pondera que uma
moção seria mais cabível caso haja alguma manifestação contrária, pois entende que divulgar
uma nota antes seria antecipar uma situação e isso poderia incentivar alguma manifestação
contrária. O prof. lura sugere que sda efetuada apenas a divulgação. A prata. Carmen Riam apoia
a ideia da divulgação de uma nota de repúdio. Em apreciação foi aprovada a divulgação do
evento e publicação de uma nota sobre o evento. 1.4 ÇQn!!ssãg..ç$paçg..11ÍsjçQ. A presidente do
Conselho explica que a Comissão do Espaço Físico é formada pelos chefes de Departamento. Na
última reunião da Comissão, houve uma solicitação dos discentes para que eles possam indicar
um representante para esta comissão. O pedido foi apreciado na Comissão e foi deferido,
solicitando que a representação sda contínua e que a indicação sda efetuada junto à Secretaria
do Centro. Também foi sugerido que sda um representante estudantil e que não sda de primeira
fase. Quanto aos encaminhamentos da Comissão, são vários, a medida em que se apresentam no
decorrer do semestre. Neste momento está se discutindo o espaço ocupado pela antiga livraria
Livros e Livros. A Comissão entende que aquele espaço poderia ser usado como um espaço
expositivo ou como uma secretaria quando da realização de grandes eventos. Também houve
uma solicitação do Laboratório de Arqueologia e do Memorial da Geografia Contemporânea. O
Prof. Lulas Bueno, do Departamento de História, coordenador do Laboratório, que desenvolvia
suas atividades de pesquisa junto ao Museu Universitário, deverá, por solicitação deste,
desenvolver suas atividades em outro espaço. O espaço disponível atualmente no CFH, no bloco
A, é uma sala que bica logo acima do antigo espaço ocupado pela Direção, que necessita de uma
reforma e poderia ser compartilhado entre os dois solicitantes, o que foi aceito pela prof. Lulas.
A Comissão está discutindo a possibilidade de outro espaço para o Memorial. Também há a
solicitação da Exposição Takeda, que ocupa atualmente um espaço inadequado e precisa ser
colocada em outro espaço, de modo a garantir a adequação às normas de segurança. Mas, isso
ainda está em discussão. A decisão da Comissão é pela manutenção da exposição no local em
que está atualmente, até que haja outro local, mais adequado. Há também a solicitação de um
grupo de alunos, do prometo de extensão Scan. Tendo em vista as atividades desenvolvidas pelo
grupo de estudantes no referido prometo, que envolvem fogo, maçarico, etc, a solicitação foi
levada novamente para discussão na Comissão, pois o CFH não dispõe de estrutura adequada
para este tipo de atividades. O encaminhamento da comissão foi no sentido de que a
coordenadora do prometo, professora Aline, do Departamento de História, fizesse uma solicitação
junto à Administração Central para um espaço adequado. Além disso, a Comissão argumentou
que não poderia conceder espaço para um determinado prometo de extensão, uma vez existem
diversos outros prqetos, provavelmente com demandas semelhantes. O conselheiro Leandro
perguntou sobre o andamento do espaço dos escoteiros. A presidente do Conselho explicou que
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os escoteiros continuam usando o espaço e que durante as atividades de poda das árvores eles
também não o fizeram e informou que no prometo para o uso do Bosque está incluído o espaço
utilizado pelos escuteiros. Professor lura destacou a importância de que o espaço da antiga Livros
e Livros possa ser usado de forma flexível, por diferentes interessados/projetos/atividades, mas
que há a necessidade de selecionar as atividades que serão desenvolvidas no espaço, pois aquele
é um espaço de entrada do Centro. A professora Miriám disse que a ideia é, após conseguir os
recursos para a reforma, organizar a utilização por meio de Editais. 1.5 l:!i9p9sla..Dália
reorgê . A presidente do Conselho informou que todas as questões
relativas à infraestrutura do CFH e algumas questões inerentes aos TAEs ficarão sob a
coordenação e a supervisão e do professor Rogério. O objetivo é dar mais agilidade e
operacionalidade às atividades. Outro ponto discutido foi a situação do quadro de TAEs do
CFH. A reposição das aposentadorias não é automática. A perspectiva em relação a esta questão
não é positiva. No quadro atual, são especialmente as Secretarias de pós-Graduação que estão
com sobrecarga de trabalho, visto que há uma defasagem em relação ao número de TAEs. Por
isso. foram feitas diversas reuniões, com as chefias de Departamento, de Pós-graduação e de
Graduação no sentido de pensar estratégias para o enfrentamento do problema. Por sugestão do
professor Norberto foi feito um levantamento com indicadores de cada
Departamento. Passou-se então a apresentação do levantamento efetuado, que segue anexo a esta
Ata. O levantamento foi feito para pensar e propor formas de reorganização. Houve a proposta
por parte dos coordenadores de Graduação de unificação das Secretarias de graduação. Outra
proposta, feita pela Direção, foi a criação de uma Secretaria Unificada de Diárias e Passagens,
pois isso reduziria as atividades das Secretarias de Pós-graduação, para o que seriam necessários
três servidores técnicos-administrativos. Nas reuniões com as três chefias também se sugeriu que
cada Departamento discutisse sua situação interna, no sentido de pensar na melh(ir forma de
gestão de suas atividades, considerando seu quadro de pessoal. De todas essas reuniões surgiu
uma possibilidade, que seria manter nas secretarias de graduação e pós-graduação 02 (dois)
TAEs, considerando sempre a existência de curso noturno e o número de alunos. Quanto aos
Departamentos pensou-se no estabelecimento de critérios para a alocação de TAEs baseados no
número de docentes. O conselheiro lura ponderou a necessidade de refletir com cuidado a
questão da unificação, dando o exemplo do Departamento de Psicologia, no qual os TAEs
trabalham de maneira muito integrada, sendo que uns absorvem as atividades dos outros durante
as férias ou em situações mais emergenciaís. O professor Rogério disse que compartilha de certa
forma com a proposta de unificação da Secretaria e perguntou se os coordenadores apontariam
algum tipo de desejo por parte dos TAEs, numa eventual unificação. A professora Minam
esclareceu que estas foram apenas possibilidades aventadas, que ainda precisariam ser
conversadas, além da necessidade de mapear as atividades de cada Secretaria para verificar se, na
prática, uma Secretaria Unificada funcionaria. Ficou definido que cada Departamento precisa
fazer essa discussão com seus servidores. O conselheiro Leandro destacou a importância da
participação dos servidores técnicos nesse planeamento e lembra da constituição de uma
comissão para avaliar a possibilidade de implementação da jornada de 30 horas no CFH, na qual
não havia a participação dos TAEs e cuja comissão reuniu-se apenas l vez. A prosa. Minam
esclarece que a Comissão era enter categorias, porém, na prática, se verificou dificuldades em

4ç. 4
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unir as três categorias em uma única comissão, ficando acordado que os TAEs fariam uma
comissão específica para tratar das 30 horas, e que a outra comissão faria uma proposta de
reorganização, porém, a comissão não entregou proposta ao CFH. Foi infomlado que os TAEs
fizeram a proposta das 30 horas e nesse processo já mapearam algumas atividades, o que para a
presidente do Conselho é fundamental para se pensar uma reorganização. O conselheiro lura diz
que a questão das 30 horas é uma discussão que envolve a Universidade como um todo e chamou
a atenção para a necessidade de um alinhamento entre as chefias quanto à forma de tratar das
questões inerentes aos TAEs dentro do CFH. A prosa. Minam chamou atenção para o fato de que
há também entre os TAEs um sentimento de injustiça, porque há um desequilíbrio na
distribuição da carga de trabalho, em alguns setores. O conselheiro Jaimir manifestou apreço
pela ideia da unificação que entende que poderia favorecer a implementação das 30 horas, e
entende que os TAEs devem ser ouvidos nessa discussão. A conselheira Thainá também achou a
proposta de unificação interessante, também concorda com as colocações do conselheiro Jaimir.
O conselheiro Leandro perguntou sobre o processo das 30 horas no CFH, ao que a prosa. Minam
esclareceu que o processo foi finalizado e enviado à PRODEGESP, para análise da Comissão,
tendo voltado para adequação, o que foi feito, e foi remetido novamente à PRODEGESP. A
prosa. Minam também esclareceu que a Direção não participou da construção da proposta,
elaborada pelos STAES exclusivamente. A conselheira Thainá propõe que a Comissão das 30
horas seja convidada a apresentar a proposta. A prosa. Minam diz que se for entendimento do
Conselho solicitar a apresentação da proposta das 30 horas aos técnicos, pode ser encaminhado
desta forma, porém ainda mantém a proposta de colocar em apreciação a proposta que vem dos
coordenadores de curso, que seja feita a conversa dentro dos departamentos. A prosa. Minam se
propõe a fazer o contato com a Comissão e sugeriu que os departamentos fizessem essa conversa
interna. O conselheiro lura destacou a importância do relatório e do planeamento apresentado
pela Direção. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, deu-se
por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Juliana Blau, lavrei a presente ata que, após lida,
será assinada por mim e pela Direçãg.do CFH. Florianópolis, dezenove de abril de dois mil e
dezoito

Prof.' Minam Furtado llartung

Prof. Rogério

Juliana Blau



r\h
Cçp\ . ..x,.. D'qlo'31Lg,

uliana
em Assuntos Educacionais

trativoldoria de AI
CFH/

SIAPE 1789730

T
Coar


