
#
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CiENCZAS HUMANAS

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

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

ATA DA 4' SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CFH

Ata da 4' Sessão Ordinária do Conselho de Unidade
do CFH, realizada no dia 05 de abril de 2018, às 14
horas, no Auditório do Bloco E - Anexo.
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Ao quinto dia 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'
04/2018, 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 Lima - Chefe da
Coordenadoria Especial de Museologia, Prof. Jaimir Conte - Chefe de Departamento da
Filosonla, Prof. Norberto Olmiro Horn Filho - Chefe de Departamento de Geociências, Prof. lúri
Novaes Luna Chefe de Departamento da Psicologia, Prof. Amurabi Pereira de Oliveira Chefe
de Departamento de Sociologia e Ciência Política, Prof.' Letícia Mana C. da Nóbrega Cesarino --
Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Prof.' Carmen Silvia Riam --
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Doutorado Interdisciplinar, Prof. Elson
Manoel Peneira -- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Prof. Ernesto
Seidl -- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política, Prof. Carlos
Antonio Oliveira Vieira -- Representante titular do CFH no CUn, Prof. Rafael Victorino Devos
Representante titular do CFH na Câmara de Extensão, Prof.' Thainá Castro C. Figueiredo Lopes
-- Representante suplente do CFH na Câmara de Extensão, Prof. Amurabi Pereira de Oliveira --
Representante titular do CFH na Câmara de Pesquisa, Prof. Trago Daher Padovezi Borgas
Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Sociais, Prof.' Marina dos Santos
Coordenadora do Curso de Graduação em Filosofia, Prof. Carlos Antonio Oliveira Vieira --
Subcoordenador do Curso de Graduação em Geografia, Prof. Marivaldo dos Santos Nascimento
-- Coordenador do Curso de Graduação em Geologia, Prof.' Luciana Silveira Cardoso --
Coordenadora do Curso de Graduação em Museologia, Prof.' Thainá Castro Costa Figueiredo --
Subcoordenadora do Curso de Graduação em Museologia, Prof.' Mana Eugenia Dominguez --
Coordenadora do Curso de Graduação em Antropologia, Leandro Peles de Oliveira
Representante titular discente do Curso de Graduação em Ciências Sociais, lsabella Alvarez
Crippa -- Representante suplente discente do Curso de Graduação em Ciências Sociais, Ana
Aparecida Zandoná -- Representante titular discente do Curso de Graduação em Psicologia, Lula
Pilotto Martins de Carvalho, Representante titular discente do Curso de Graduação em
Geografia, Pedra Casco Litwin Representante titular do Curso de Graduação em Museologia.
Justificaram a ausência: Vanilde Rohling Ghizoni Diretora do MArquE, Prof.' Edviges Mana
loris - Coordenadora do Curso de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da
Mata Atlântica, Prof.' Evelyn Martina Schuler Zea - Subcoordenadora do Curso de Graduação
em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Havendo número legal, a
Diretora cumprimentou os Conselheiros e inicialmente informou que a TAE Helena Carolina
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Madeiros Valverde solicitou participação na sessão, como ouvinte. Em votação foi aceita a
participação da TAE Helena Carolina Madeiros Valverde. Em seguida a Diretora solicita a
inversão da pauta, passando ao segundo item a apreciação dos processos, após os informes,
sendo que, caso não seja possível discutir todos os pontos de pauta na presente sessão, os pontos
pendentes poderão ser apreciados em reunião específica, a realizar-se na quinta-feira
subsequente. Um dos Conselheiros chama atenção ao fato de que dia 13/04 é o prazo final para
preenchimento da plataforma Sucupira e, desta forma, a reunião na próxima quinta-feira seria
inviável, especialmente para os Coordenadores de Pós-graduação e sugere que a reunião para
conclusão da pauta sqa no dia 19/04. Em votação foi aceita a inversão da pauta e seguiu-se aos
Informes Gerais. Prof.' Carmim Silvia Real fez um relato sobre a reunião da Câmara de Pós-
graduação ocorrida também no dia 05, sobre o PRINT: todos os programas estão sendo incluídos
no E!!!N.l...da...UESC (Programa Institucional de Internacionalização) que teve um prazo
ampliado até 10 de maio; 21:gB$$Qr vis tanto: teve um concurso no ano passado para os
programas com nota 05, mas está tudo parado, parece que o Ministério do Trabalho vai resolver
a questão que permite a contratação de professores estrangeiros, desta forma será possível
nomear estes professores; houve muitos processos de dçlbsa..bra..d9..2raze, de acordo com o
artigo 2' da Resolução Normativa n' 02/2017/CPG, após o prazo regimental os alunos de
mestrado tem até 60 dias e os de doutorado até 90 dias para protocolar o pedido de defesa fora do
prazo; começou-se a discutir a gjlçt$ção dalesoluçãa95, que trata sobre os programas de pós-
graduação. A presidente do Conselho sugeriu que essa discussão fosse feita em outro momento,
como ponto de pauta específico, ou que os representantes do CFH na Câmara de Pós-graduação
façam essa discussão junto com os coordenadores de pós-graduação. Professora Minam solicitou
ao professor Rafael Deves, representante do CFH na Câmara de Extensão, que ülzesse um
informe sobre o processo duç!!!.!.içylêrizaçãe: Professor Deves informou que a PROEX adotou
uma política do MEC, que está sendo chamada de curriculariação da extensão, que é a definição
de carga horária dos cursos de graduação para atividades de extensão (10% da carga horária de
cada curso). .Em maio serão promovidos eventos com os coordenadores de graduação e
representantes do NDEs e departamentos para discutir as possibilidades de implementação dessa
política em cada curso. O evento também será para o esclarecimento de dúvidas. O evento no
CFH será dia 23 de maio. Professora Minam perguntou aos presentes se havia a necessidade de
algum esclarecimento e sugeriu aos coordenadores de curso incluir as representações discentes
nas discussões. Professor Carlos Vieira lembrou sobre o link da reoresentação Docente no CUn,
nesse link constam todas as alas das reuniões do Conselho Universitário, as pautas e os
pareceres, e também há um box por meio do qual todos podem colaborar enviando sugestões
para as questões que estão em discussão ou sugerindo pontos para discussão. A prof.' Carmem
Real comentou que considera ótimo o link, mas que é importante que cada representante do CFH
faça um relato das questões importantes discutidas em reuniões nas quais participa nessas
instâncias de representação. A professora Minam informou $Q1llQ os trabalhos ila Bosa14ç dQ
Ç11.H, que está em fase de limpeza, sendo que 99,9% dos eucaliptos já foram cortados. Na
próxima semana provavelmente a limpeza será finalizada e o plano de replantio elaborado pelo
NEPERMA já está pronto. O Núcleo organizará mutirões para o plantio. Paralelamente, está
sendo desenvolvida uma proposta de uso sustentável do bosque junto com o Núcleo de
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Urbanismo, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. A ideia é que sda uma proposta
participativa, discutida nas diversas instâncias, para posterior envio a Administração Central,
com o intuito de melhorar as condições de uso do Bosque do CFH. O bosque permanece isolado
por causa desses serviços (circulação de tutores, caminhões, manuseio de müT033Eii;®. A prosa.
Minam ressaltou a importância do planeamento do replantio e nesse sentido o professor João de
Deus, junto com a CGA, estão assessorando a Comissão do Bosque na seleção das espécies que
podem ser plantadas para viabilizar a recuperação do solo. O grupo da arquitetura está auxiliando
no que diz respeito a pensar as formas de uso sustentável do espaço. A comissão do Bosque será
formada por professores do NEPERMA, dos Departamento de História, Geociências, Botânica,
e um servidor técnico do CCA. Todas as mudas fazem parte da compensação exigida pela
FLORAM, em razão dos prédios foram construídos na UFSÇ..O conselheiro Carlos Vieira
perguntou quanto foi arrecadado com a venda dos eucaliptos. A presidente do Conselho
informou que foram arrecadados aproximadamente R$5.000,00, por lote, o do Bosque e o da
Ressacada. Em seguida, a Diretora deu sequência à reunião com o ponto 3. Processos: Pr99ç$$g
n' 23080.080808/2017 71. Requerente: João Klug. Assunto: Solicitação de afastamento para
estágio pós-doutoral no país junto ao Programa de Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e
Meio na Unievangélica, em Anápolis, Golas, no período de l0/03/2018 a 09/08/2018, e do país
junto a Lateinamerika-lnstitut, Freio Universitãt Berlin, Alemanha, no período de l0/08/2018 a
09/03/2019, ambos com ónus UFSC. Aprovado ad referendum em 01/03/2018. Em apreciação, o
parecer ad referendum favorável ao afastamento foi aprovado por unanimidade. Pleçç$$9-.D:
23Q8Q:QZ3Z6.Zl12Q!.Z=6Z. Origem: Departamento de Antropologia. Assunto: Afastamento do
professor Jeremy Paul Jean Loup Deturche, para pós-doutorado. Relator: Prof. Elson Manoel
Pereira. Em apreciação, o parecer favorável à solicitação do requerente foi aprovado por
unanimidade. . Origem: Departamento de Psicologia.
Assunto: Afastamento da professora Ana Lúcia Mandelli de Marsillac, para pós-doutorado.
Relator: Prof. Roberto Wu. Em apreciação, o parecer favorável à solicitação da requerente foi
aprovado por linanimídade, sendo solicitada a ratificação do parecer para corrigir o departamento
ao qual pertence a requerente, que é psicologia e não üilosoHia como consta no parecer. Erçlçç8$e
n: 23Q$Q:QQ]320/201&77. Origem: Coordenadoria de Graduação em Museologia. Assunto:
Aprovação do Regimento Interno do Curso de Graduação em Museologia. Relatora: Prof.' Mana
Eugenia Dominguez. Em apreciação, o parecer favorável à aprovação do Regimento Interno do
Curso de Graduação em Museologia foi aprovado por unanimidade. !:r9ççs$9-..pl:
213Q8(!:g!.QZ2Ql1291.g=Z3. Origem : Raruilquer Santos Oliveira. Assunto: recurso impetrado por
Raruilquer Santos Oliveira, referente ao processo seletivo para mestrado do Programa de Pós-
graduação em Antropologia - Edital n' 1/2017/PPGAS. Relatora: Prof.' Beatriz Gallotti
Mamigonian. A pedido da relatora, que informou não ter condições de relatar para está reunião,
o processo será apreciado na próxima reunião do Conselho. .
Origem: Departamento de História. Assunto: Criação do Curso de Graduação Bacharelado em
Arqueologia. Relatora: Prof.'. Luciana Silveira Cardoso. A relatora solicita que o processo seja
baixado em diligências, para envio à comissão de criação do curso, para que a comissão avalie as
novas disciplinas propostas para o curso. Vice-diretor perguntou se o processo não deveria ser
encaminhado aos departamentos de fora do CFH, envolvidos na criação do curso. A prof.'
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Luciana esclarece que o Departamento de Antropologia está sugerindo mudança nas disciplinas e
mudança nas fases onde essas disciplinas devem ser ministradas, o que não impacta disciplinas
que outros departamentos irão oferecer, por isso acredita que a cabe à comissão se posicionar
sobre essa questão. O professor Rogério sugere que a relatora inclua estas informações em seu
parecer no sentido de dar à Comissão a possibilidade de avaliar se cabe enviar o processo aos
Departamentos ou não. A relatora acatou a sugestão. Conselheiro Yuri Novaes perguntou como
Rica a questão do espaço físico destinado ao novo curso. A relatora esclarece que se ateve à
análise do prometo pedagógico/matriz curricular do curso, e que quando o processo voltar para o
Conselho esta questão, bem como a contratação de servidores para o curso, deverá ser discutida.
Processo n' 23080.012716/201 8-40. Origem: Franciele Francisca Marmentini Rovani. Assunto:
Solicitação de redistribuição da professora Franciele Francisca Marmentini Rovani para a
UFSM. Relatora: Prof.' Marina dos Santos. Em apreciação, o parecer favorável à solicitação de
redistribuição foi aprovado por unanimidade. PIQççç$Q D: 23Q$Q:Q79972/2Ql7-36. Origem:
Departamento de Antropologia. Assunto: Consolidação do PAAD 2018.1. Relator: Prof.
Valdemar de Assis Lama. Em apreciação, o parecer favorável à aprovação do PAAD foi
aprovado por unanimidade, com a ressalva da necessidade de ajuste quanto à carga horária das
professoras Minam Furtado Hartung e Carmem Silvia Real, que está acima do limite de 40 horas.
Processo n' 23080.077740/2017-43. Origem: Departamento de Sociologia e Ciência Política.
Assunto: Consolidação do PAAD 2018.1. Relator: Prof. Norberto Olmiro Horn Filho. Em
apreciação, o parecer favorável à aprovação do PAAD foi aprovado por unanimidade, com a
ressalva da necessidade de ajuste quanto à carga horária dos professores Amurabi Pereira de
Oliveira, Ernesto Seidl e Trago Daher Padovezi Borgas, que está acima do limite de 40 horas, e
demais situações elencadas no item 5 (cinco), do parecer exarado às folhas 86-87 do processo.
Prç)cesso n' 23080.078918/2017-73. Origem: Departamento de Geociências. Assunto:
Consolidação do PAAD 2018.1. Relator: Prof. lura Novaes Luna. Em apreciação, o parecer
favorável à aprovação do PAAD foi aprovado por unanimidade, com a ressalva da necessidade
de justinlcativa às inconsistências indicadas no PAAD do professor Juan Antânio Altamirano
Flores, e da atribuição de, no mínimo, mais 2 horas/aula ao professor substituto Ingke Frotta
Müller. Prçççç$Q D: 23Q8Q:Q771S8/2017-9i}. Origem: Departamento de Filosofia. Assunto:
Consolidação do PAAD 2018.1. Relator: Prof. José Antonio Kelly Luciani. Em apreciação, o
parecer favorável à aprovação do PAAD foi aprovado por unanimidade. Prgççs$Q...n:
23080.0791 1 8/201 7-70. Origem: Coordenadoria Especial de Museologia. Assunto: Consolidação
do PAAD 2018.1. Relatora: Prof.' Eunice Sueli Nodari. Em apreciação, o parecer favorável à
aprovação do PAAD foi aprovado por unanimidade. Processo n' 23080.079423/2017-61.
Origem: Departamento de Psicologia. Assunto: Consolidação do PAAD 2018.1. Relator: Prof.
Jaimir Conte. Em apreciação, o parecer favorável à aprovação do PAAD foi aprovado por
unanimidade. Processo n' 23080.080828/2017-42. Origem: Departamento de História. Assunto:
Consolidação do PAAD 2018.1. Relator: Prof. Amurabi Pereira de Oliveira. Em apreciação, o
parecer favorável à aprovação do PAAD foi aprovado por unanimidade. Processo n'
23080.044453/2017-57. Requerente: João Eduardo Pinto Basta Lupa. Assunto: Solicitação de
adesão ao Serviço Voluntário da UFSC junto ao Departamento de Filosofia e ao Programa de
Pós-graduação em Interdisciplinar em Ciências Humanas. Relatora: Prof.' Vânia Zikán Cardoso.
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Em apreciação, o parecer favorável à solicitação do requerente foi aprovado por unanimidade.
Plççç$çç) D: 23Q$Q:Q7$$7$/2Q17 26: Interessado: Prof. Nazareno Eduardo Almeida. Progressão
vertical de Adjunto IV para Associado 1. Homologação do parecer da Comissão. Em apreciação,
o parecer favorável à homologação do parecer da CPPD foi aprovado por unanimidade. Processo
n' 23080.082979/2017-35. Interessado: Prof. Tiago Bahia Losso. Progressão vertical de Adjunto
IV para Associado 1. Homologação do parecer da Comissão. Em apreciação, o parecer favorável
à homologação do parecer da CPPD foi aprovado por unanimidade. !?lQçç$gg...D:
23080.0829'79/2017.35. Interessada: Prof.' Daniela Ribeiro Schneider. Progressão horizontal de
Associado 111 para Associado IV. Homologação do parecer da Comissão. Em apreciação, o
parecer favorável à homologação do parecer da CPPD foi aprovado por unanimidade. Na
sequência deu-se inicio ao item 4. Portarias: Portaria n.' 07/201 8/CFH. Designa os professores
Rogério Luiz de Souza; João de Deus Medeiros; Mana melena Lenzi; Arthur Schmidt Nanni,
Renata Palandri Sigolo e o servidor técnico-administrativo Marmelo Ventura para, sob a
presidência do primeiro, constituir a Comissão de Estudos do Espaço do Bosque. A presidente
do conselho informou que esta portaria deverá ser revogada, em razão da necessidade de
aprovação da indicação do servidor do CCA pelo seu Centro. Pç)Hê! i4 D:: 08/201 8/CFH. Institui
a Comissão Interna de distribuição das Bolsas Monitoria, no âmbito do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas e designa os representantes abaixo relacionados para, sob a presidência do
primeiro, comporem a referida comissão: Prof. Jacques Mick -- Departamento de Sociologia e
Ciência Política. Prof. Hélder Lama Gusso -- Departamento de Psicologia. Prof.' Franciele Bote
Petry -- Departamento de Filosofia. Prof.' Thainá Castro Costa Figueiredo Lopes
Coordenadoria Especial de Museologia. Prof. Orlando Ednei Ferrete -- Departamento de
Geociências. Prof. Rodrigo Bragio Bonaldo -- Departamento de História. Prof. Scott Correll
Head -- Departamento de Antropologia. Portaria n.' 19/201 8/CFH. Torna pública a composição
da banca examinadora para o concurso público abaixo relacionado, objeto do Edital n'
106/2017/DDP, de 20 de outubro de 2017: Departamento: Geociências - Campo de
Conhecimento: Geografia Física/Climatologia Geográfica - Processo: 23080.057860/201 7-24.
Prof.' Dr.' Janete Josina de Abreu/UFSC -- Presidente. Prof.' Dr.' Mana Colina Linhares
Safes/UFC - Membro externo. Prof. Dr. Wilson Flavio Feltrim Roseghini/UFPR - Membro
externo. Prof. Dr. Jarbas Bonetti Filho/UFSC - Suplente interno. Prof. Dr. Vanderlei de
Oliveira Ferreira/UFU - Suplente externo. Prof. Dr. Carlos Henrique Jardim/UFMG - Suplente
externo. Pçrl41i@ n:: 29/201 8/CFH. Designa os professores pertencentes à Classe E -- Titular de
Carreira, ALICIA NORMA GONZALEZ DE CASTELLS (Departamento de Antropologia),
LEO AFONSO STAUDT (Departamento de Filosofia) e ANA LUCIA VULFE NOTZOLD
(Departamento de História), para, sob a presidência da primeira, constituir Comissão de
Homologação da pontuação indicada pela Comissão Permanente do Pessoal Docente (CPPD) no
Memorial de Avaliação de Desempenho (MAD) nas promoções para a Classe D (Professor
Associado) e nas progressões nessa c]asse, pe]o período de 03/04/20] 8 a 06/07/201 8. Designa a
professora pertencente à Classe E -- Titular de Carreira, EUNICE SUELI NODARI
(Departamento de História), para compor a Comissão, na condição de suplente, pelo mesmo
período. Em apreciação, as Portarias n' 08, 19 e 29/2018/CFH foram aprovadas por
unanimidade. Passou-se então ao próximo item da pauta -- Assuntos Gerais. B:çlaló!:ie..dÊ..gç$!ãe
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e financeiro 201 7. A servidora Ana Lídia Brizola apresentou o N!:JPPE - Núcleo deJ?!!bliçaçõçs
do Centro de Filosofia e Ciências H!!!!!a!!as..da...l::!E.SÇ, e sugeriu uma reunião futura para
esclarecer, com maiores detalhes, as funções desse núcleo e para difundir seus projetos entre os
departamentos, pois o potencial do NUPPE não está sendo completamente explorado. Ao final
da apresentação Ana Lídio frisou a necessidade de ampliação no orçamento do NUPPE, pois a
produção de periódicos exige serviços especializados, como revisão de normas e português, além
de uma nova marcação, a XML, uma exigência dos indexadores internacionais, sem os quais não
é possível passar para uma classificação maior que B2, entre outras implicações. A prof.' Minam
destacou que é necessário que a revista ganhe maiores incentivos por parte do Centro, já que essa
é responsável por uma parte importante da sua produção cientíHlca ressaltando a importância do
NUPPE para as demais revistas do CFH, devido ao destaque notório que o Núcleo possui e
incentivou a comunicação entre as demais revistas do Centro e o NUPPE. A apresentação
completa segue anexa a esta Ata. Em seguida, Renata Apgaua Britto apresentou o NÉgleo
Audiovisual ç d , que conta com a ajuda do Paulo Henrique
Goncalves, do André Dorival Miranda, e, ano passado, de mais dois bolsistas. Renata falou sobre
o Informativo CFH, sobre a campanha "Você sabe quanto custa uma lâmpada de um
retroproletor?" que tem a finalidade de conscientizar sobre data shows ligados sem uso, já que a
lâmpada possui um alto custo (seiscentos reais). O NUVEM também foi responsável pela
divulgação e registros das bancas de promoção a professor titular nos dois semestres de dois mil
e dezassete. Falou sobre a importância do repositório e da galeria. Renata também falou
informou que a AGECOM possui um acervo de fotografias bastante interessante com fotos, por
exemplo, do primeiro prédio da Filosofia e o NUVEM está fazendo um trabalho de resgate
dessas fotografias para compartilha-las no galeria.ufsc, que é a plataforma de imagens da UFSC.
A prof.' Mirian complementou a fala de Renata, ressaltando que este trabalho é um resgate da
memória do Centro. Renata retoma sua fala comentando o trabalho de divulgação e atualizações
do portal e das redes sociais, como youtube, twitter, instauram e facebook. O NUVEM também
empresta câmeras fílmadoras com tripé e cartões de memórias antecedidos de instruções de uso,
apesar do número quantitativo não ser muito significativo, existe um calendário de reservas,
permitindo o uso por várias pessoas. A presidente explicou que, na atual conjuntura, não há
verba para a compra de Hilmadoras para cada núcleo e cada departamento, neste sentido o
trabalho do núcleo é organizar e facilitar o uso dos equipamentos existentes por todos. Renata
também falou do suporte para o serviço de web conferência, que é um serviço conferido pela
UFSC, além do suporte para o uso dos equipamentos de vídeo conferência. Ressaltou a criação
da sala 324, que é utilizada apenas para defesas de teses que necessitam de vídeo conferência.
Renata também falou da assistência oferecida sobre o Páginas UFSC e comentou o apoio que o
servidor André presta no tocante a este assunto. Renata acrescentou que participou de um curso
sobre o Páginas UFSC e disponibilizou todas as aulas na página do CFH. Falou ainda sobre as a
criação das listas de e-mails de TAEs e de professores do CFH. Renata relembra o início do
NUVEM, que surgiu em 2016 e em 2017, com a ajuda do bolsista do Design, foi feita toda a
estruturação do núcleo, como o próprio nome, a logomarca e peças gráficas de divulgação.
Renata finalizou sua fala comentando que ela foi chamada para ser agente de comunicação do
CFH junto a AGECOM, e comentou a iniciativa da UFSC em criar parceiros em cada Centro
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para fazer coberturas locais, podendo abranger toda a Universidade. Em seguida, a presidente do
Conselho apresentou o !3:çlglérlo Financeiro do CFH, destacando a importância do trabalho feito
pela equipe que compõe a Direção. Falou sobre o algoritmo desenvolvido para a distribuição das
verbas de diárias e passagens e destacou que um dos objetivos da reunião é o planejamento para
20 1 8 e apresentação e aprovação do relatório financeiro do ano de 2017. Desta forma, passou-se
à apresentação do demonstrativo de entradas e saídas de recursos financeiros, referentes a 201 7
(planilha anexa). Lembrou que em. 2017 houve a diminuição de orçamento, pois o CFH recebeu
apenas onze e não doze décimos, como ocorria normalmente, porém o centro fez um esforço
para não transferir essa redução de verba aos departamentos, em relação ao recurso destinado a
rubrica diária e passagens. Para 201 8, os onze décimos irão totalizar R$240.000,00, e já existem
saídas previstas, como para diárias e passagens, e viagens de estudo. O detalhamento da previsão
de saídas encontra-se também na planilha anexa. A prof.' Minam ressalvou que existe a
possibilidade de que o valor gasto com as diárias e passagens dos professores, nas viagens de
estudo, retome ao Centro, mas que isso depende da Seplan. Em 2016, apenas 20% do valor
retomou ao CFH, e no ano passado, esse retorno foi maior, de 50%. Essa verba deveria ser
reembolsado pela SEPLAN, porém isso não vem ocorrendo regularmente. Em relação às viagens
de estudo, falta legislação que normatize e6etivamente está questão. Os alunos da Geologia
fizeram uma manifestação na data de hoje, sobre esta questão e as dificuldades relativas às
viagens de estudo. Em 2018, novamente os departamentos não serão afetados com a redução de
verba concedida ao Centro. A prof.' Mirian continuou sua fala sobre o planeamento para o saldo
de R$49.000,00 ou, se forem devolvidos os R$36.000,00 das saídas de campo, com os
R$85.000,00. Destacou a necessidade de que as coordenadorías de curso avaliem efetivamente a
real necessidade das saídas de campo e que se busquem formas de reduzir o número de viagens,
salientando que houve um aumento expressivo destas em 2017. Um dos conselheiros comentou
uma aparente redução na verba do Centro, mas Mirian explicou que ainda falta o aporte de
capital que ainda não foi informado aos Centros pela Seplan. Então, o valor do ano de 2018
ainda poderá variar, no que se refere a recursos para Capital. A professora explana as
necessidades e prioridades levantadas pelos diferentes departamentos e setores do Centro: placas
de identificação nos blocos novos, salas de professores, núcleos, laboratórios, etc.; mobiliário;
cortinas para salas de aula e blocos novos; rampa/passarela de acesso ao estacionamento do
CFH; cobrir o bicicletário atual e o construir o bicicletário novo; pintura externa dos blocos A, C
e D, passarelas de ligação e corrimãos de todos os blocos; reforma geral do auditório do bloco B;
reforma do espaço da antiga livraria do CFH. A professora Mirian solicitou aos presentes
manifestação quanto às prioridades do CFH para 2018, abrindo a discussão. Professor Norberto
perguntou se este tópico está na pauta para deliberação e foi esclarecido de que está. Os
conselheiros presentes argumentaram que o tema necessitaria de maior discussão. Após
discussão sobre os itens prioritários apresentados, a presidente do Conselho sugeriu então que
fosse marcada uma nova reunião para deliberar sobre o tema, o mais breve possível. O
conselheiro Lula Pilotto Martins de Carvalho sugeriu que as tabelas sobre o orçamento do
Centro fossem publicizadas nas redes sociais do CFH, após a definição das prioridades.
Professora Minam sugeriu que a divulgação se dê por meio do informativo do CFH. A
presidente do Conselho informou que a nova reunião será convocada para a deliberação do tema,
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no dia 1 9/04. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e 45 minutos, deu-se por encerrada
a reunião ordinária, da qual eu, JuligEê.Blau, lavrei a presente ata que, após lida, será assinada
por mim e pela Direção do CFH.

JuliaDê Blau, lavrei a presente ata que, após lida
il e dezoiton

Prof.' Minam Furtado .rtung

Prof. Rogério Luiz de Souza

Juliana Blau
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