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ATA DA 4a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DE 2011

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e onze, às treze horas e trinta minutos, na Sala 10 do1
Departamento de História, localizada no 2º andar do Bloco C do Centro de Filosofia e Ciências2
Humanas - CFH, situado no campus da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, nesta3
Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Unidade do Centro de Filosofia e Ciências4
Humanas, com a presença dos seguintes conselheiros: Profa. Roselane Neckel – Diretora, Prof.5
Nazareno José de Campos – Vice-Diretor, Profa. Alicia Norma Gonzalez de Castells – Subchefe6
do Departamento de Antropologia, Profº Alessandro Pinzani – Chefe do Departamento de7
Filosofia, Profa. Ângela da Veiga Beltrame – Chefe do Departamento de Geociências, Prof. João8
Klug – Chefe do Departamento de História, Prof. Adriano Luiz Duarte - Subchefe do9
Departamento de História, Profa. Denise Cord – Chefe do Departamento de Psicologia, Profa.10
Janice Tirelli Ponte de Sousa – Chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política, Prof.11
Alberto Groisman – Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social,12
Prof. Darlei Dall’Agnoll – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Profa.13
Magaly Mendonça – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Profa. Eunice14
Sueli Nodari – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História, Profa. Maria15
Aparecida Crepaldi – Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Prof.16
Ricardo Gaspar Muller – Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e17
Ciência Política, Leonardo de Lara Cardoso e Felini de Souza – representantes discentes do18
Curso de Graduação de Filosofia, Alisson Gabriela Fitipaldi Suarez – representante discente do19
Curso de Graduação de Ciências Sociais, Vanessa C. Machado - representante discente do Curso20
de Graduação de Geografia, Prof. Marcos Muller Granzotto e Prof. Gabriel Coutinho Barbosa –21
representantes do CFH na Câmara de Extensão, Prof. Julian Borba – Coordenador do Curso de22
Graduação de Ciências Sociais, Prof. Tiago Bahia Losso - Subcoordenador do Curso de23
Graduação de Ciências Sociais, Prof. Alberto Oscar Cupani – Coordenador do Curso de24
Graduação de Filosofia, Profa. Joselma Tavares Frutuoso – Subcoordenadora do Curso de25
Graduação de Psicologia, e Profa. Miriam Furtado Hartung – Coordenadora dos Cursos de26
Graduação de Antropologia e Museologia. Os conselheiros Prof. Norberto Horn Filho, Profa.27
Joana Maria Pedro, Profa. Antonella Maria Imperatriz Tassinari, Profa. Alessandra Fonseca,28
Profa. Vânia Zikan Cardoso, Sérgio Luis Schlatter Junior, Prof. Selvino Assmann, Prof. Ricardo29
Silva, e Prof. Ewerton Vieira Machado justificaram suas ausências por e-mail. A diretora30
agradeceu a presença de todos, solicitou e obteve a aprovação para a inclusão de alguns31
processos na pauta e deu abertura à reunião. 1. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária n.32
003/2011. Após colocada em votação, a referidas ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida,33
a diretora iniciou a apreciação dos processos listados na pauta. 2. Processos do Concurso para34
Docentes 2011, Edital n. 008/DDPP/2011. A Profa. Roselane procedeu à leitura dos resultados35
de cada processo, informando a área de conhecimento, a composição da banca examinadora, as36
médias finais e quantidade de aprovados nos certames 2.1. Processo n. 23080.045823/2010-05.37
Origem: Departamento de Filosofia. Assunto: Contratação de Professor Efetivo para o38
Departamento de Filosofia, área de conhecimento História da Filosofia Antiga. Subárea:39
Metafísica. 2.2. Processo n. 23080.042390/2010-28. Origem: Departamento de História.40
Assunto: Contratação de Professor Efetivo para o Departamento de História, área de41
conhecimento História. Subárea: Arqueologia. 2.3. Processo n. 23080.000413/2011-16. Origem:42
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Departamento de Sociologia e Ciência Política. Assunto: Contratação de Professor Efetivo para o43
Departamento de Sociologia e Ciência Política, área de conhecimento Ciência Política. Depois44
de colocados em discussão, todos os processos foram homologados. 3. Processos45
Afastamento/Relatório final. 3.1. Processo n. 23080.017586/2011-65. Origem: Departamento46
de Geociências. Assunto: Relatório final de pós-doutorado do Prof. Jarbas Bonetti Filho.47
Conselheira Relatora: Profa. Janice Tirelli Ponte de Sousa. Aprovado o parecer da conselheira48
relatora, a qual é favorável à aprovação do relatório final de estágio de Pós-Doutorado49
acontecido junto ao IFREMER/França, do Professor Jarbas Bonetti Filho, do Departamento de50
Geociências. 3.2. Processo n. 23080.017585/2011-11. Origem: Departamento de Geociências.51
Assunto: Relatório final de pós-doutorado do Prof. Carlos José Espíndola. Conselheira Relatora:52
Profa. Denise Cord. Aprovado o parecer da conselheira relatora, a qual é favorável à aprovação53
do relatório final de estágio de Pós-Doutorado acontecido na Universidade Autônoma de54
Barcelona, do Professor Carlos José Espíndola, do Departamento de Geociências. 4. Outros55
Processos: 4.1. Processo n. 23080.018385/2011-85. Origem: Departamento de Psicologia.56
Assunto: Criação de Laboratório / Aquisição de mobília para Núcleo de Avaliação Psicológica.57
Conselheiro Relator: Prof. Alberto Cupani. Aprovado o parecer do relator, o qual é favorável à58
compra do mobiliário solicitado. 5. Portarias de Associados. 5.1. Aprovada a Portaria n.59
57/CFH/2011, que designa os Professores Titulares Paulo Henrique Freire Vieira (Departamento60
de Sociologia e Ciência Política), Luiz Fernando Scheibe (Departamento de Geociências) e61
Rogério Ferreira Guerra (Departamento de Psicologia) para sob a presidência do primeiro,62
constituir Comissão Examinadora com a finalidade de proceder à avaliação de progressão63
funcional horizontal da Classe de Professor Associado I para Professor Associado II, da64
Professora Janice Tirelli Ponte de Sousa, do Departamento de Sociologia e Ciência Política. 6.65
Outros assuntos: 6.1. Greve. A diretora do CFH colocou em discussão a situação da66
comunidade nos primeiros dias de greve dos servidores técnicos administrativos, que iniciou dia67
06/06/2011. Após encerradas as manifestações e, considerando que a greve é um direito do68
servidor público, previsto no inciso VII do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, portanto,69
trata-se de um direito constitucional, foi deliberado que apenas as atividades administrativas que70
prejudicam de forma grave e imediata a vida das pessoas e que não poderão ser realizadas após o71
término da greve serão realizadas pelas Chefias Imediatas e pela Direção do CFH. Deliberou-se72
ainda que a entrega de equipamentos das salas de aula (controle de aparelhos multimídia,73
condicionadores de ar, aparelhos multimídia) será suspensa a partir do dia 13/06, segunda-feira.74
As chaves do miniauditório, auditório e sala 327, garantindo o acesso ao espaço físico,75
continuarão sendo realizadas nos seguintes horários: 08h às 09h; das 12h às 12h30; das 13h30 às76
14h; e das 17h30 às 18h30. Sobre os transtornos ocasionados aos estudantes em virtude do77
fechamento do Restaurante Universitário e da Biblioteca Universitária, será realizada pela78
Direção do CFH uma consulta à Reitoria sobre quais os encaminhamentos que a Reitoria79
pretende realizar em relação à continuidade das atividades acadêmicas e a falta de condições de80
permanência dos estudantes na UFSC. Uma nova reunião de Conselho de Unidade foi agendada81
para o dia 20/06, segunda-feira, para avaliar e discutir sobre os encaminhamentos decorrentes da82
greve dos servidores técnico-administrativos e a conclusão das atividades desse semestre e o83
início do próximo. 6.2. Memorando Circular n. 10/GR/2011, referente à alteração da84
Portaria do MEC que restabeleceu o montante de recursos com despesas de diárias e85
passagens. A diretora fez a leitura do documento para fins de ciência e informou que, apesar do86
restabelecimento do montante, a comissão anteriormente formada será mantida para discutir o87
assunto. 6.3. Memorando Circular n. 12/2011/GR, referente ao controle de frequência e88
assiduidade. A diretora informou que repassou por e-mail este documento, o qual informa sobre89
da rescisão do contrato, devolução dos bens e ressarcimento dos valores já pagos pela UFSC pela90
implantação do sistema biométrico eletrônico de assiduidade e pontualidade, em virtude das91
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dificuldades técnicas por parte da empresa vencedora da licitação, que resultou na inexecução92
total do sistema contratado. No documento, informou-se ainda que Pró-Reitoria de93
Desenvolvimento Humano e Social (PRDHS) implantará, durante o mês de junho, um sistema94
eletrônico de assiduidade e pontualidade a ser conduzido pelas chefias e que tal sistema estará95
associado ao encaminhamento de um boletim mensal de frequência positiva. Após a leitura, a96
diretora colocou o assunto em discussão e solicitou opiniões, para encaminhamentos à Reitoria.97
O Prof. Alessandro Pinzani manifestou-se para informar que, enquanto chefia, irá recusar a fazer98
a freqüência e se preciso for, colocará seu cargo a disposição. A Profa. Janice também se99
manifestou a favor da opinião do Prof. Pizani. A Profa. Magaly sugeriu que o Conselho de100
Unidade do CFH se posicionasse antes que ocorra a implantação do processo. A Profa. Miriam101
Hartung entende que essa atribuição não pode ser repassada às chefias. A Profa. Magaly102
solicitou novamente a palavra para propor que a freqüência positiva não seja aprovada, pois já103
existe um controle de freqüência negativa. Questionada sobre a contratação de técnicos, a Profa.104
Roselane informou que um novo concurso será realizado em julho para contratação de servidores105
técnico-administrativos, mas que o CFH receberá somente 4 servidores, de aproximadamente 45106
demandas solicitadas ao DDPP em razão de aposentadorias, pedido de remoção e/ou falta de107
servidores. Foi informado ainda que em no mês de março/2011 o CFH recebeu dois servidores108
para atenderem à Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Geografia e a109
Coordenadoria dos Cursos de Antropologia e Museologia, os quais estavam sem servidores. Ato110
contínuo, a diretora entregou aos presentes documentos sobre a demanda pedida em 2010 ao111
DDPP e também sobre a distribuição de servidores na UFSC com este novo concurso. Profa.112
Ângela solicitou a palavra para informar que as demandas têm sido informadas desde 2007,113
sugerindo que em caso não continuar havendo contrapartida da administração central para114
atender a necessidades de servidores para o CFH, que começou desde o Projeto REUNI, que seja115
estabelecida um política de redução de vagas, ou que não se abram mais vagas no vestibular. A116
Profa. Miriam Hartung também se manifestou para ressaltar que ficou mais de sete meses sem117
servidor na coordenadoria dos Cursos de Antropologia e Museologia, do qual é coordenadora, e118
entende que não é possível a indisponibilidade para a ampliação da demanda, em função dos119
compromissos assumidos pelo governo. Diante das manifestações, a diretora informou que já120
existe uma grande pressão para a repactuação do Projeto REUNI para contratação de servidores121
técnico-administrativos. 6.4. Situação dos quadros de vidro. A diretora informou que fará uma122
consulta aos departamentos sobre a continuidade de uso dos quadros de vidro no CFH, a fim de123
produzir uma avaliação que será encaminhada à administração central e, assim, definir a124
manutenção ou não da situação atual. 6.5. Homologação “ad referendum” dos Projetos do125
Programa Bolsa Permanência. A Profa. Roselane fez a leitura de todos os projetos126
encaminhados pelas coordenadorias dos cursos dos Cursos de Geologia, Psicologia, História,127
Geografia – relacionados no site da PRAE, no link da Coordenadoria de Serviço Social,128
explicando que, em função do prazo, foi preciso aprová-los “ad referendum”. Após colocados129
em discussão, os projetos foram homologados. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas,130
deu-se por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Patrícia Fernandes, secretária executiva,131
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela direção do CFH.132
Florianópolis, nove de junho de dois mil e onze.133
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