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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CFH 

 

Ata da 10ª Sessão Ordinária do Conselho de Unidade 

do CFH, realizada no dia 05 de julho de 2018, às 14 

horas, no Auditório do Bloco E - Anexo. 

 

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Auditório do Bloco E 1 

- Anexo, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, situado no campus da Universidade Federal 2 

de Santa Catarina - UFSC, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Unidade do 3 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, convocados ordinariamente por meio da Convocação nº 4 

10/2018, com a presença dos seguintes conselheiros: Prof.ª Miriam Furtado Hartung – Diretora do 5 

CFH, Prof. Rogério Luiz de Souza - Vice-diretor do CFH, Prof. Scott Correll Head - Subchefe do 6 

Departamento de Antropologia, Prof. Jaimir Conte - Chefe do Departamento de Filosofia, Prof. 7 

Norberto Olmiro Horn Filho - Chefe do Departamento de Geociências, Prof.ª Eunice Sueli Nodari 8 

– Chefe do Departamento de História e Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação 9 

Interdisciplinar em Ciências Humanas, Prof. Iúri Novaes Luna – Chefe do Departamento de 10 

Psicologia, Prof. Jacques Mick – Subchefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política, 11 

Prof.ª Letícia Maria C. da Nóbrega Cesarino – Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação 12 

em Antropologia,  Prof.ª Beatriz Gallotti Mamigonian – Coordenadora do Programa de Pós-13 

graduação em História, Prof. Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes – Coordenador do 14 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Prof. Ernesto Seidl – Coordenador do Programa de 15 

Pós-Graduação em Sociologia Política, Prof.ª Janete Josina de Abreu – Coordenadora do Programa 16 

de Pós-Graduação em Desastres Naturais, Helena Carolina Medeiros Valverde – Representante 17 

titular dos Técnico Administrativos do CFH, Prof. Rafael Victorino Devos – Representante titular 18 

do CFH na Câmara de Extensão, Prof. Tiago Daher Padovezi Borges – Coordenador do Curso de 19 

Graduação em Ciências Sociais, Prof.ª Marina dos Santos – Coordenadora do Curso de Graduação 20 

em Filosofia, Prof. Waldomiro Lourenço da Silva Júnior – Subcoordenador do Curso de 21 

Graduação em História, Prof. Marivaldo dos Santos Nascimento – Coordenador do Curso de 22 

Graduação em Geologia, Prof.ª Maria Eugênia Dominguez – Coordenadora do Curso de 23 

Graduação em Antropologia, Prof.ª Edviges Marta Ioris - Coordenadora do Curso de Graduação 24 

em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, Thiago Zandoná Chaves - 25 

Representante discente titular do curso de graduação em Filosofia, Camila Carpen - Representante 26 

discente suplente do Curso de Graduação em Filosofia, Isabella Alvarez Crippa – Representante 27 

discente suplente do Curso de Graduação em Ciências Sociais, Ana Aparecida Zandoná – 28 

Representante discente titular do Curso de Graduação em Psicologia, Vitor Santos - Representante 29 

discente titular do Curso de Graduação em História, Pedro Cesco Litwin – Representante discente 30 

titular do Curso de Graduação em Museologia. Justificaram a ausência: Prof.ª Thainá Castro C. 31 

Figueiredo Lopes – Representante Suplente do CFH na Câmara de Graduação e Subcoordenadora 32 

do Curso de Graduação em Museologia, Prof.ª Luciana Silveira Cardoso - Coordenadora do Curso 33 

de Graduação em Museologia. Havendo número legal, a Diretora cumprimentou os Conselheiros 34 
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e solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta: 1) Informe: Resultado do sorteio para o 35 

rodízio entre os Departamentos do CFH nas representações do Centro junto ao Conselho de 36 

Curadores e Comissão PIBITI. 2) Assunto Geral: Solicitação do Centro Acadêmico Livre de 37 

Psicologia de mural no CFH para expressão artística indígena. A pedido da conselheira relatora 38 

Luciana Silveira Cardoso, a presidente do Conselho também colocou em apreciação a exclusão do 39 

seguinte ponto de pauta: Processo nº 23080.046621/2014-04. Origem: Departamento de História. 40 

Assunto: Criação do Curso de Graduação Bacharelado em Arqueologia. Em apreciação, a pauta 41 

com as modificações foi aprovada por unanimidade. Informes. 2.1 Cobrança de cursos Lato 42 

Sensu. A presidente do Conselho perguntou aos Chefes de Departamento, aos Coordenadores de 43 

Pós-graduação e ao Representante do CFH junto à Câmara de Extensão se haviam recebido cópia 44 

do Parecer de Força Executória (anexo I), referente ao processo de cobrança de cursos lato sensu 45 

na UFSC. O conselheiro Carlos Henrique Sancineto informou que a Resolução sobre a matéria 46 

está em discussão na Câmara de Pós-graduação e que seria constituída comissão para apresentar 47 

proposta de alteração da Resolução, porém desconhecia se a referida revisão era em razão do 48 

Parecer de Força Executória. A presidente do Conselho informou ainda sobre a existência de 49 

decisão judicial contrária à cobrança de cursos lato sensu na UFSC, revista através de liminar com 50 

efeito suspensivo, possibilitando à UFSC a cobrança de mensalidades em cursos de especialização. 51 

O Conselheiro Rafael V. Devos informou que o tema ainda não havia sido discutido na Câmara 52 

de Extensão. A conselheira Ana Zandoná ponderou sobre a necessidade de manifestação do 53 

Conselho sobre o assunto. A presidente do Conselho sugeriu que o Conselho voltasse a discutir o 54 

tema oportunamente. 2.2 Reorganização Administrativa do CFH. A presidente do Conselho 55 

informou sobre a não continuidade da proposta de reorganização administrativa do CFH visando 56 

à integração das secretarias, dado que não houve interesse da parte dos técnicos-administrativos 57 

que nelas atuam. Informou ainda que a Comissão do CFH das 30 horas se manifestou favorável à 58 

reorganização administrativa, mas, somente após a implementação das 30 horas. 2.3 Agemed – 59 

APUFSC/SINTUFSC. A presidente do Conselho solicitou manifestação dos conselheiros sobre a 60 

solicitação da Agemed de divulgação entre os docentes e técnicos do CFH dos seus planos de 61 

saúde. Os conselheiros se manifestaram contrários à divulgação através do Centro de Ensino. 2.4 62 

Desempenho acadêmico de discentes do CFH. A presidente do Conselho informou que 63 

acadêmicos dos cursos de Graduação do CFH receberam o Certificado de Desempenho 64 

Acadêmico, em evento realizado no Gabinete da Reitoria. 2.5 Audiência Pública sobre Ciência, 65 

Tecnologia e Inovação como política do Estado em Santa Catarina. A presidente do Conselho 66 

informou que no dia 20 de junho de 2018 realizou-se Audiência Pública sobre Ciência, Tecnologia 67 

e Inovação, organizada pela SBPC, da qual resultou um manifesto assinado por várias entidades e 68 

participantes do evento. A reivindicação principal era pelo cumprimento do artigo 193 da 69 

Constituição de SC, que determina a destinação de pelo menos 2% das receitas do estado à 70 

pesquisa científica e tecnológica. 2.6 Resultado do sorteio para o rodízio entre os Departamentos 71 

do CFH nas representações do Centro junto ao Conselho de Curadores e Comissão PIBITI. O vice-72 

diretor, prof. Rogério Luiz de Souza, apresentou o resultado do sorteio para o rodízio entre os 73 

Departamentos do CFH das representações do Centro no Conselho de Curadores e na Comissão 74 
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PIBITI (anexo II). Explicou que titular e suplente do Conselho de Curadores deveriam ser do 75 

mesmo Departamento para facilitar a comunicação, pois esta atividade inclui a análise de 76 

processos que tratam de recursos financeiros, orçamento e projetos da Universidade, sendo 77 

importante o diálogo entre os representantes. Também informou que o Departamento de Psicologia 78 

foi sorteado 02 vezes, pois é o Departamento com maior número de docentes. Antes do início do 79 

próximo ponto de pauta, a conselheira Ana Zandoná pediu um esclarecimento sobre a confecção 80 

e a aprovação das atas das reuniões do Conselho de Unidade. A presidente esclareceu que a 81 

aprovação de atas pode ser tanto a partir do envio da mesma por e-mail e posterior apreciação em 82 

reunião do Conselho ou disponibilização da cópia da ata durante a reunião para leitura e assinatura. 83 

Informou ainda que as atas aprovadas são disponibilizadas no site do CFH. A secretária do 84 

Conselho informou que as atas em apreciação são enviadas aos conselheiros por e-mail e 85 

esclareceu que os atrasos são resultado do grande volume de demandas da Coordenadoria 86 

Administrativa do CFH. Os conselheiros destacaram a importância das atas e pediram maior 87 

celeridade na confecção das mesmas. Na sequência, representantes discentes informaram sobre 88 

proposta, já em discussão no CTC, de alteração na Resolução 017/CUN/2019, prevendo a perda 89 

da matrícula a partir de um número determinado de reprovações e não mais a partir do prazo para 90 

integralização do currículo, e manifestaram preocupação de que a proposta possa afetar toda a 91 

Universidade e que, por esta razão, pediam a manifestação do Conselho de Unidade do CFH. A 92 

presidente do Conselho aproveitou para ressaltar a necessidade de que os representantes do CFH 93 

junto aos diversos órgãos deliberativos da UFSC trouxessem para o Conselho de Unidade as 94 

discussões nestes órgãos. Na sequência informou sobre uma reunião realizada com os 95 

Coordenadores de Graduação do CFH na qual discutiu-se a questão da nota de corte e dos pesos 96 

no vestibular. Sugeriu que estes assuntos sejam ponto de pauta de outras reuniões do Conselho. 97 

Assuntos Gerais: 3.1 Criação da Câmara administrativa. A presidente do Conselho esclareceu que 98 

a proposta de criação de uma Câmara Administrativa buscava agilizar os encaminhamentos 99 

administrativos no Centro. Informou que a proposta foi elaborada por ela e pela prof.ª Luciana 100 

Silveira Cardoso e discutida com a conselheira Ana A. Zandoná, outra integrante da Comissão. A 101 

proposta tratava do funcionamento da Câmara, sua composição e matéria afeta, a saber, os 102 

processos de progressão funcional, PAAD, serviço voluntário e afastamentos para formação. A 103 

proposta era que a Câmara analisasse os processos dessas matérias para posterior apreciação pelo 104 

Conselho pleno e funcionaria pelo princípio do rodízio entre os conselheiros, que teriam mandatos 105 

de 6 meses. A conselheira Ana A. Zandoná manifestou posicionamento contrário à criação da 106 

Câmara Administrativa, por entender que sua criação traria mais trabalho para alguns professores 107 

e que já havia um espaço previsto para esta atividade, no caso, o próprio Conselho. A conselheira 108 

entende que seria mais adequado o Conselho do CFH propor alterações nas normativas da UFSC, 109 

que, segundo ela, estariam em desacordo com a legislação federal, para que alguns processos 110 

deixassem de passar pelo Conselho de Unidade. Além disso, em sua concepção, não eram esses 111 

processos que consumiam a maior parte do tempo das reuniões do Conselho de Unidade. Após 112 

ampla discussão, duas propostas foram colocadas em votação: 1ª) não criação da Câmara 113 

Administrativa e formulação de alternativas para pensar o melhor meio para o gerenciamento de 114 
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tempo e recursos, para discutir os processos dentro do Conselho, mantendo sua unidade e 115 

garantindo o rodízio entre os membros do Conselho na emissão de pareceres; 2ª) criação da 116 

Câmara Administrativa, responsável pelos processos de progressão funcional, PAAD, serviço 117 

voluntário e afastamentos para formação, durante 06 meses, em caráter experimental. Em votação, 118 

a segunda proposta foi aprovada por ampla maioria. 3.2 Criação Fórum de Coordenadores de 119 

Graduação. A presidente do Conselho esclareceu que na última reunião de Coordenadores de 120 

Curso de Graduação rediscutiu-se a criação do Fórum de Coordenadores de Curso de Graduação, 121 

que trataria de temas relativos aos cursos de graduação, posteriormente apreciados pelo Conselho 122 

de Unidade. A conselheira Ana A. Zandoná destacou a importância da participação de discentes e 123 

STAs no Fórum de Coordenadores de Graduação, para garantir a participação do CFH como um 124 

todo. A conselheira Marina dos Santos também destacou a importância da participação dos NDEs. 125 

O conselheiro Thiago Z. Chaves manifestou preocupação na criação de mais uma instância de 126 

discussão por entender que o ideal seria fortalecer as instâncias já existentes. Após ampla discussão 127 

e considerando as sugestões apresentadas pelos demais conselheiros, a presidente do Conselho 128 

sugeriu que o tema fosse discutido em outra reunião do Conselho de Unidade, com proposta mais 129 

efetiva, construída pela Direção e Coordenadores de Curso de Graduação, e solicitou aos 130 

representantes discentes o encaminhamento de propostas. Em apreciação, o encaminhamento foi 131 

aprovado por unanimidade. 3.3 Aula inaugural 2018-2. A presidente do Conselho apresentou a 132 

proposta de que a aula inaugural do semestre fosse uma mesa com os professores que integraram 133 

a Comissão Memória e Verdade, com o título “A História da UFSC durante a Ditadura Militar”, 134 

conjugado com uma exposição fotográfica. A conselheira Carmen Silvia Rial sugeriu alteração no 135 

título da aula para “A UFSC durante a Ditadura Militar: Comissão da Verdade”. Em apreciação, a 136 

proposta foi aprovada por unanimidade. 3.4 Memorando nº 21/LII/2018. A presidente do Conselho 137 

informou o recebimento do Memorando nº 21/LII/2018 referente à solicitação de agendamento de 138 

reunião entre a Direção do CFH, representantes do Conselho de Unidade, acadêmicos da LII e 139 

caciques de grupos indígenas, a realizar-se em terra indígena, alterando, assim, a proposta anterior 140 

de reunião ampliada do Conselho de Unidade. A data prevista para a reunião seria 10 ou 11 de 141 

julho. A presidente do Conselho esclareceu que participaria da reunião, juntamente com 142 

representantes da administração Central e consultou os demais conselheiros sobre o interesse em 143 

participar da reunião. A conselheira Edviges Ioris esclareceu que embora houvesse deliberação 144 

para uma reunião ampliada do Conselho de Unidade, a Coordenação da LII avaliou que seria 145 

melhor a ida até os grupos indígenas, razão do citado Memorando, solicitando alteração na data e 146 

local da reunião. Discutiu-se os encaminhamentos necessários à realização da reunião. O 147 

conselheiro Waldomiro se dispôs participar, mediante a construção de uma condição favorável à 148 

realização do encontro. O conselheiro Norberto sugeriu que a pauta da reunião fosse bem definida. 149 

A presidente do Conselho esclareceu que já haviam sido feitas reuniões para definição da pauta e 150 

de datas. A conselheira Ana A. Zandoná consultou os demais conselheiros sobre a possibilidade 151 

de um representante discente do CALPSI participar da reunião e também solicitou que o ponto de 152 

pauta sobre mural no CFH para expressão artística indígena fosse discutido logo após este item, 153 

pela sua relação com o ponto em discussão. Sobre a participação de outro representante do 154 
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CALPSI na referida reunião, o Conselho se manifestou desfavoravelmente. O conselheiro Jacques 155 

Mick informou que o conselheiro Amurabi se colocou à disposição para participar. Os conselheiros 156 

Pedro Cesco e Maria Eugênia também se colocaram à disposição. Discutiu-se ainda como seria 157 

feito o contato com as lideranças indígenas, encaminhando-se pela necessidade de confirmação da 158 

data e posterior informação à coordenação do curso de LII sobre os participantes na reunião. 159 

Inclusão de pauta do CALPSI. Solicitação do Centro Acadêmico Livre de Psicologia de mural 160 

no CFH para expressão artística indígena. A conselheira Ana A. Zandoná apresentou a solicitação 161 

do CALPSI de autorização para pintura artística indígena no hall do bloco E/F, a ser coordenada 162 

pelo CALPSI em conjunto com os estudantes indígenas, na semana de recepção aos calouros. A 163 

presidente do Conselho esclareceu que já havia sugerido a formalização da demanda à Comissão 164 

de Espaço Físico. A conselheira Eunice informou o deferimento da solicitação de representantes 165 

discentes indígenas para decorar as salas de aula usadas por eles. Após ampla discussão, a 166 

presidente do Conselho pediu para que a solicitação fosse formalizada, dadas as questões legais 167 

próprias ao patrimônio público, para os que devidos encaminhamentos pudessem ser dados. O 168 

conselheiro Norberto Horn reforçou a necessidade de formalização da solicitação junto ao CFH, 169 

para posterior encaminhamento à Comissão de Espaço Físico para verificação das questões legais. 170 

3.5 Indicação do subcoordenador Geral de Extensão do CFH. Em razão do tempo de duração da 171 

reunião que já havia atingido o teto, este item foi retirado de pauta. 3.6 Uso do espaço físico do 172 

CFH. A presidente do Conselho informou sobre a necessidade de cumprimento das resoluções que 173 

tratam dos projetos de extensão e da cessão de uso de espaço físico do CFH, especificamente a 174 

Resolução Normativa nº 04/CC, de 29 de novembro 2010. Esclareceu que os organizadores de 175 

vários eventos sediados no CFH têm solicitado isenção do ressarcimento institucional e que 176 

embora apenas o Reitor possa isentar, as Direções de Centro são instadas a se manifestar. Salientou 177 

a necessidade de cumprimento das resoluções, como forma de garantir tratamento isonômico às 178 

demandas, ou a definição, por parte do Conselho, de outro encaminhamento, a ser aplicado 179 

comumente a todas as solicitações. Esclareceu ainda que o ressarcimento institucional pode ser 180 

destinado a melhorias na infraestrutura do Centro. Após breve discussão, o Conselho encaminhou 181 

pelo cumprimento da legislação e por nova discussão sobre assunto, oportunamente. Processos: 182 

4.1 Processo nº 23080.024730/2018-96. Origem: Departamento de Psicologia. Assunto: 183 

Afastamento do professor Roberto Moraes Cruz, para pós-doutorado. Relatora: Prof.ª Renata 184 

Cardozo Padilha. Em apreciação, o parecer favorável ao afastamento foi aprovado por 185 

unanimidade. 4.2 Processo nº 23080.024736/2018-63. Origem: Departamento de Psicologia. 186 

Assunto: Afastamento da professora Daniela Ribeiro Schneider, para pós-doutorado. Relatora: 187 

Prof.ª Carmen Silvia Rial. Em apreciação, o parecer favorável ao afastamento foi aprovado por 188 

unanimidade. 4.3 Processo nº 23080.029020/2018-52. Origem: Departamento de Geociências. 189 

Assunto: Afastamento do professor George Caminha Maciel Filho, para pós-doutorado. Relator: 190 

Prof. Tiago Daher Padovezi Borges. Em apreciação, o parecer favorável ao afastamento foi 191 

aprovado por unanimidade. 4.4 Processo nº 23080.036995/2018-37. Requerente: Prof. Luiz 192 

Henrique de Araújo Dutra. Assunto: Serviço Voluntário junto ao PPGFIL. Relatora: Prof.ª Janete 193 

Josina de Abreu. Em apreciação, o parecer favorável à solicitação do requerente foi aprovado por 194 
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unanimidade. 4.5 Processo nº 23080.016994/2018-76. Requerente: Prof.ª Virginia Lemos Leal 195 

Newton.  Assunto: Colaboração Técnica junto ao Departamento de Psicologia. Relator: Prof. 196 

Carlos Antonio Oliveira Vieira. Em apreciação, a Conselheira Ana A. Zandoná pediu vistas ao 197 

processo. 4.7 Processo nº 23080.029826/2018-41. Origem: Departamento de Geociências. 198 

Assunto: Criação do Laboratório de Processos Geológicos. Relator: Prof. Adriano Beiras. Em 199 

apreciação, o parecer favorável à criação do Laboratório de Processos Geológicos foi aprovado 200 

por unanimidade. Ao final da reunião a presidente do Conselho colocou em apreciação o primeiro 201 

item de pauta Aprovação da Ata da sessão ordinária nº 09/2018. Em apreciação, a Ata da sessão 202 

ordinária nº 09/2018 foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, 203 

deu-se por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Juliana Blau, lavrei a presente ata que, após 204 

lida, será assinada por mim e pela Direção do CFH. Florianópolis, cinco de julho de dois mil e 205 

dezoito.  206 

 

Prof.ª Miriam Furtado Hartung…….......……………………………………………………….. 

 

Prof. Rogério Luiz de Souza........................................................................................................... 

 

Juliana Blau...................................................................................................................................... 
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