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ATA DA 3a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DE 2011

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e onze, às quatorze horas e trinta minutos, no1
miniauditório localizado no 2º andar do Bloco B do Centro de Filosofia e Ciências Humanas -2
CFH, situado no campus da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, nesta Capital,3
reuniram-se os membros do Conselho de Unidade do Centro de Filosofia e Ciências Humanas,4
com a presença dos seguintes conselheiros: Profa. Roselane Neckel – Diretora, Profa. Alicia5
Norma Gonzalez de Castells – Subchefe do Departamento de Antropologia, Profº Alessandro6
Pinzani – Chefe do Departamento de Filosofia, Profa. Ângela da Veiga Beltrame – Chefe do7
Departamento de Geociências, Prof. João Klug – Chefe do Departamento de História, Profa.8
Denise Cord – Subchefe do Departamento de Psicologia, Profa. Janice Tirelli Ponte de Sousa –9
Chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política, Profa. Antonella Maria Imperatriz10
Tassinari – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Prof. Darlei11
Dall’Agnoll – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Profa. Eunice Sueli12
Nodari – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História, Prof. Henrique Espada -13
Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em História, Sérgio Luis Schlatter Junior –14
representante discente do Curso de Graduação de História, Vanessa C. Machado - representante15
discente do Curso de Graduação de Geografia, Prof. Julian Borba – Coordenador do Curso de16
Graduação de Ciências Sociais, Prof. Alberto Oscar Cupani – Coordenador do Curso de17
Graduação de Filosofia, Profa. Alessandra Larissa D’Oliveira Fonseca – Subcoordenadora do18
Curso de Graduação de Oceanografia, Profa. Magda do Canto Zurba – Coordenadora do Curso19
de Graduação de Psicologia, e Profa. Miriam Furtado Hartung – Coordenadora dos Cursos de20
Graduação de Antropologia e Museologia. Estavam presentes ainda a servidora Juliana Blau,21
lotada no Programa de Pós-Graduação de Geografia e o representante discente do Curso de22
Ciências Sociais Carlos Moreira. O conselheiro Prof. Norberto Horn Filho justificou sua23
ausência por e-mail. A diretora agradeceu a presença de todos, solicitou e obteve a aprovação24
para a inclusão de alguns processos na pauta e deu abertura à reunião. 1. Aprovação da Ata da25
Reunião Ordinária n. 002/2011 e Reunião Extraordinária n. 04 e 05/2011. Após colocadas26
em votação, as referidas atas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, a diretora iniciou a27
apreciação dos processos listados na pauta. 2. Processos de Progressão Funcional. 2.1.28
Processo n. 23080.010166/2011-58. Origem: Departamento de Sociologia e Ciência Política.29
Assunto: Progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado II para Professor30
Associado III, do Professor Ricardo Virgilino da Silva. Aprovada a homologação do parecer da31
Comissão. 2.2. Processo n. 23080.012522/2011-78. Origem: Departamento de Filosofia.32
Assunto: Progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado I para Professor33
Associado II, do Professor Darlei Dall’Agnol. Aprovada a homologação do parecer da34
Comissão. 2.3. Processo n. 23080.012836/2011-71. Assunto: Progressão funcional horizontal da35
Classe de Professor Associado I para Professor Associado II, do Professor Rogério Luiz de36
Souza. Aprovada a homologação do parecer da Comissão. 3. Processos Afastamento/Relatório37
final. 3.1. Processo n. 23080.007319/2011-80. Origem: Departamento de Filosofia. Assunto:38
Relatório final de pós-doutorado do Prof. Alessandro Pinzani. Conselheira Relatora: Profa.39
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Miriam Hartung. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é favorável à aprovação do40
relatório final de estágio de Pós-Doutorado acontecido em Berlim, do Professor Alessandro41
Pinzani, do Departamento de Filosofia. 3.2. Processo n. 23080.013278/2011-61. Origem:42
Departamento de Psicologia. Assunto: Relatório final de pós-doutorado da Profa. Dulce Helena43
Penna Soares. Conselheiro Relator: Ricardo Virgilino da Silva. Aprovado o parecer do44
conselheiro relator, o qual é favorável à aprovação do relatório final de estágio de Pós-Doutorado45
acontecido junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da46
UFRGS, da Professora Dulce Helena Penna Soares, do Departamento de Psicologia. 3.3.47
Processo n. 23080.012548/2011-16. Origem: Departamento de Sociologia e Ciência Política.48
Assunto: Relatório final de pós-doutorado do Prof. Julian Borba. Conselheira Relatora: Profa.49
Vânia Zikan Cardoso. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é favorável à50
aprovação do relatório final de estágio de Pós-Doutorado acontecido junto ao Instituto de51
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, do Professor Julian Borba, do Departamento de52
Sociologia e Ciência Política. 4. Outros Processos. 4.1. Processo n. 23080.014782/2011-88.53
Origem: Departamento de Psicologia. Assunto: Criação do Laboratório de Psicologia Escolar e54
Educacional – LAPEE. Conselheiro Relator: Prof. Alessandro Pinzani. Aprovado o parecer do55
conselheiro relator, o qual é favorável à criação do referido laboratório. 4.2. Processo n.56
23080.008516/2011-16. Assunto: Relatório de Estudo Final – Licença Capacitação da Profa.57
Antonella Maria Imperatriz Tassinari. Conselheira Relatora Profa. Eunice Sueli Nodari.58
Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é favorável à aprovação do referido relatório.59
5. Portarias de Associados. 5.1. Aprovada a Portaria n. 34/CFH/2011, que designa os60
Professores Alberto Oscar Cupani (Departamento de Filosofia), Luiz Fernando Scheibe61
(Departamento de Geociências) e Silvio Paulo Botomé (Departamento de Psicologia) para sob a62
presidência do primeiro, constituir Comissão Examinadora com a finalidade de proceder à63
avaliação de progressão funcional horizontal da Classe de Professor Associado I para Professor64
Associado II, do Professor Darlei Dall’Agnol, do Departamento de Filosofia. 5.2. Aprovada a65
Portaria n. 41/CFH/2011, que designa os Professores Doutores Joana Maria Pedro66
(Departamento de História), Rogério Ferreira Guerra (Departamento de Psicologia) e Luiz67
Fernando Scheibe (Departamento de Geociências), para sob a presidência da primeira, constituir68
Comissão Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de progressão funcional69
horizontal da Classe de Professor Associado I para Professor Associado II, do Professor Rogério70
Luiz de Souza, do Departamento de História. 5.3. Aprovada a Portaria n. 51/CFH/2011, que71
designa os Professores Titulares Ary César Minella (Departamento de Sociologia e Ciência72
Política), Alberto Oscar Cupani (Departamento de Filosofia) e Rogério Ferreira Guerra73
(Departamento de Psicologia) para sob a presidência do primeiro, constituir Comissão74
Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de progressão funcional horizontal da75
Classe de Professor Associado II para Professor Associado III, da Professora Carmen Silvia Rial,76
do Departamento de Antropologia. 5.4. Aprovada a Portaria n. 54/CFH/2011, que designa os77
Professores Titulares Maria Bernardete Ramos Flores (Departamento de História), Ary César78
Minella (Departamento de Sociologia e Ciência Política) e Luiz Fernando Scheibe79
(Departamento de Geociências), para sob a presidência da primeira, constituir Comissão80
Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de progressão funcional horizontal da81
Classe de Professor Associado II para Professor Associado III, do Professor Valmir Francisco82
Muraro, do Departamento de História. 6. Outros assuntos: 6.1. Visita Narcisa Amboni,83
Diretora da Biblioteca Central. A diretora faz a apresentação da diretora da Biblioteca Central,84
Narcisa Amboni, cuja visita teve o objetivo de informar aos conselheiros sobre os dados gerais e85
a situação atual da Biblioteca Central. A diretora da Biblioteca informou ainda que, dos 40086
títulos solicitados, 213 já chegaram e se encontram disponíveis, sendo boa parte dos demais se87
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encontravam esgotados. A Sra. Narcisa colocou-se à disposição aos professores que necessitam88
atualizar a bibliografia para compra de livros pela Biblioteca. Informou ainda que a Biblioteca já89
dispõe de equipamentos para acessibilidade informacional, bem como equipamentos de90
digitalização e que uma bibliotecária será encaminhada ao CFH para viabilizar a capacitação91
neste centro. A Profa. Roselane esclareceu que recebeu uma demanda dos alunos do curso de92
Geologia, que por ser um curso novo, precisa de livros para serem disponibilizados aos alunos.93
Esta demanda já foi levantada e repassada aos coordenadores do curso para fins de conferência e,94
caso ainda os livros não tenham sido adquiridos, providenciar a compra. Sobre o acervo da95
biblioteca, a diretora da BU afirmou que já está adequado. Com relação aos livros estrangeiros, a96
diretora da BU informou que a aquisição tem sido mais demorada em função do processo de97
licitação, o qual pode levar seis meses. Sobre a política de descarte, a Sra. Narcisa informou que98
os livros só podem ser descartados quando se encontram deteriorados e que o procedimento só99
pode ser feito por especialista da área. Questionada sobre a união da Sala de Leitura com o a100
Biblioteca Setorial do CED, a Profa. Roselane esclareceu que a Sala de Leitura do CFH tem101
acervo muito bom para pesquisas, com espaço para consulta inclusive. A diretora do CFH102
ressaltou ainda que não houve acordo de junção na época por questões políticas, mas atualmente103
existe a questão dos servidores e da estrutura física, entretanto a união ou transferência de acervo104
seria uma questão para ser discutida mais profundamente no Conselho de Unidade do CFH. 6.2.105
Homologação das representações do CFH nas Câmaras de Ensino, Pós-Graduação,106
Pesquisa e Extensão. A diretora do CFH informou que em reunião com os atuais coordenadores107
das referidas câmaras, foi sugerida uma proposta de rodízio para representação por um ano, com108
revezamento entre setores. Antes da leitura da proposta, foi ressaltada a importância da109
institucionalização desta escolha, considerando que os futuros coordenadores eleitos já terão110
ciência que estarão também designados para as representações previstas. Após colocada em111
discussão, a proposta foi aprovada e homologada pelos conselheiros presentes, conforme tabela112
anexa, e será divulgada aos membros deste Conselho por e-mail, posteriormente. 6.3.113
Memorando Circular n. 001/DCEven/2011, sobre definição de datas das solenidades de114
colação de grau do primeiro semestre de 2012. A diretora do CFH sugeriu que, da mesma115
forma como foi realizado anteriormente, a definição das datas das solenidades seja feita por116
sorteio em reunião de Conselho de Unidade. Em seguida, a sugestão foi colocada em discussão e117
aprovada. Após o sorteio realizado no local, a definição dos cursos para as datas de formatura118
referentes ao semestre 2012.1 foi estabelecida da seguinte forma: Dia 09/08/2012, às 15h, para119
os cursos de História e Geografia; dia 09/08/2012, às 19h30, o curso de Psicologia; e dia120
10/08/2012, às 15h, os cursos de Filosofia e Ciências Sociais. 6.4. Espaço físico do CFH para121
2011.2. A Profa. Roselane apresentou o assunto, destacando que, em função das demandas de122
novas turmas para o próximo semestre, existe a preocupação por parte da direção do CFH em123
não atender a todos os pedidos de sala, se não houver a colaboração dos professores neste124
momento de solicitação. Ato contínuo, a diretora solicitou à servidora Patrícia Fernandes,125
responsável pela definição da ocupação do espaço físico das salas de aula, que relatasse as126
dificuldades encontradas e sugestões que pudessem contribuir para amenizar a alocação do127
espaço físico para as turmas de graduação e pós-graduação do CFH no próximo semestre. A128
servidora manifestou-se para esclarecer que nos últimos semestres procurou estabelecer, junto129
com a direção do CFH, critérios para ocupação das salas, sendo a prioridade para graduação e130
depois a pós-graduação. Em virtude do crescimento das demandas, relatou a sua preocupação131
com o próximo semestre, pois não há salas suficientes no CFH para atender a todos e, além132
disso, as existentes comportam apenas 30, 45 ou 55 pessoas. Sendo assim, a servidora solicitou133
colaboração de todos no sentido de compreender que algumas turmas poderão ser transferidas134
para outros centros, e que é importante também a ocupação das salas durante toda a semana,135
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evitando a concentração de aulas nas terças, quartas e quintas-feiras. Ressaltou que não será136
possível atender no CFH disciplinas com mais de 55 alunos, considerando as limitações de137
capacidade nas salas. Para amenizar a situação, a servidora informou que será preciso otimizar a138
ocupação de possíveis espaços disponíveis, como núcleos ou laboratórios, que possam comportar139
turmas com pequena quantidade de alunos, o que pode acarretar na liberação de espaço para140
turmas maiores. Foi discutido ainda sobre a ocupação ou não dos espaços pelas disciplinas de141
metodologia de ensino, que atualmente são utilizadas nas primeiras semanas de aula, mas142
posteriormente, os espaços ficam ociosos. Para finalizar, agradeceu aos professores que143
atualmente já colaboram de alguma forma, mas ressaltou que será preciso maior adesão. Após144
discussão do assunto, deliberou-se pela divulgação do assunto entre os setores para que seja145
avaliada a disponibilização de espaços ou outras formas de contribuição para amenizar os146
problemas relatados. 6.5. Utilização das salas de usos múltiplos para eventos. A diretora do147
CFH ressaltou sua preocupação com a forma de utilização dos espaços das salas de usos148
múltiplos dos departamentos, considerando os problemas atuais de espaço físico no CFH e as149
necessidades de espaço para realização de eventos acadêmicos. O Prof. João Klug manifestou-se150
para sugerir que a Direção do Centro solicite aos departamentos uma revisão dos critérios de151
utilização dessas salas, o que foi aprovado pelos demais conselheiros. Na discussão, abordou-se152
ainda a utilização e critérios de cessão de espaço físico do Centro de Cultura e Eventos da UFSC,153
pois, segundo relato de professores, existe a dificuldade de utilizar os espaços daquele local e154
que não há gratuidade. O Prof. Alessandro Pinzani ressaltou ainda que será preciso lembrar da155
importância em solicitar a transparência dos custos do Centro de Cultura e Eventos e das regras156
para utilização dos espaços, bem como valores de contratos e critérios de cessão. Diante das157
solicitações, a Profa. Roselane comprometeu-se em solicitar por memorando os esclarecimentos158
necessários sobre a questão. 6.6. Relatório de Atividades 2010 – Versão Preliminar. A159
diretora do CFH informou que este relatório foi apresentado pelo Secretário de Planejamento,160
Prof. Luiz Alberton, em reunião realizada no CFH no último dia 06, o qual solicitou aos setores161
deste Centro uma avaliação, conferência e análise qualitativa dos dados apresentados, que foram162
retirados do sistema, mas que podem conter incoerências. Foi ressaltado que as manifestações163
dos setores precisam ser entregues até dia 31/05 à direção do CFH. 6.7. Homologação da164
composição do Conselho de Consultores do NUPPe e Conselho Editorial da RCH.165
Conforme estabelece a Resolução n. 001/CFH/2010, referente ao Regimento do Núcleo de166
Publicações de Periódicos do CFH – NUPPe, a Profa. Roselane apresentou a lista dos nomes dos167
representantes indicados pelos departamentos para fins de homologação. Após discussão, foram168
aprovados os Professores Miriam Hartung (Presidente), Alicia Norma Gonzalles de Castells e169
Roberto Moraes Cruz para o Conselho de Consultores do NUPPe e os Professores Miriam170
Hartung (Presidente), Kátia Maheirie, Márcia Grisotti, Maria Regina de Azevedo Lisboa e171
Rogério Ferreira Guerra (Editor) para o Conselho Editorial da Revista de Ciências Humanas-172
RCH. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, deu-se por encerrada a reunião ordinária,173
da qual eu, Patrícia Fernandes, secretária executiva, lavrei a presente ata, que após lida e174
aprovada, será assinada por mim e pela direção do CFH. Florianópolis, vinte e sete de maio de175
dois mil e onze.176
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