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Descrição da Foto de Capa: Na foto, em formato paisagem, um grande número de pessoas, em frente ao Centro de Cultura e Eventos, acompanha pelo telão a Assembleia Geral da UFSC que discute o programa Future-se., dado que o Auditório Garapuvu atingiu
sua capacidade máxima. Ao fundo, postes de iluminação e o prédio da Reitoria 1 da UFSC. Foto por Henrique Almeida (Agecom/
UFSC)

Contribuições,
sugestões para o
Informativo?...
Entre em contato conosco:

nuvem.cfh@contato.ufsc.br...

Nota Inicial...
Para tornar o Informativo acessível para pessoas com deficiência visual, que utilizam
softwares leitores de tela, contamos com a
colaboração de Vanessa Tavares Wilke (Coordenadoria de Acessibilidade Educacional
/ Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades), Clarissa Agostini Pereira (Chefe do
Setor de Acessibilidade Informacional da Biblioteca Central da UFSC) e Arnoldo Bublitz
(estudante do curso de Animação, bolsista do
NUPPe). Às imagens e fotografias, foram
adicionados textos descritivos para serem lidos por esses softwares; adaptações na diagramação também tiveram que ser feitas. Para
testar a acessibilidade do material, utilizamos
o software leitor de tela livre para Windows,
NVDA, sigla em Inglês para “Acesso Não-Visual ao Ambiente de Trabalho”, disponível
para download na Internet.
Para comentários e sugestões sobre a acessibilidade do material, favor enviar e-mail para:
nuvem.cfh@contato.ufsc.br....

Expediente...
O Informativo CFH é uma iniciativa da
Direção do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal de Santa
Catarina, que busca dar visibilidade às ações
desenvolvidas no processo de gestão. Ele é
produzido coletivamente pela equipe da Direção do CFH...

Divulgue seu evento...
Você já viu o calendário de eventos
disponível no Portal do CFH e agora
em destaque na TV que fica no hall de
entrada do Bloco A?

www.portalcfh.ufsc.br
Ao nos enviar seu evento para divulgação no Portal e nas redes sociais do
Centro, iremos cadastrá-lo também no
calendário de eventos, o que facilitará
a pesquisa e consulta por parte do usuário que chega ao Centro ou consulta
o Portal.
Divulgue a sua atividade por meio do
formulário de divulgação, disponível no
Portal, ou marque o CFH nas redes sociais.
Acesse o formulário em:

bit.ly/calendariocfh

redes sociais...
facebook.com/cfh.ufsc
instagram.com/cfh.ufsc
twitter.com/cfh_ufsc
Youtube CFH UFSC
mixcloud.com/CFH_UFSC

Concurso público para docentes
no CFH

N

o mês de agosto, ocorreram diversos concursos
públicos para docentes, no âmbito do CFH,
com o objetivo de selecionar candidatos para diferentes áreas do conhecimento como "Relações Raciais"
e "Saúde, Cultura e Sociedade" no Departamento de
Antropologia; "Ética" no Departamento de Filosofia;
"História Indígena Pré-colonial, Colonial e Pós-colonial" e "História Moderna e Contemporânea" no
Departamento de História; "Teoria Política, Comportamento Político e Instituições Governamentais
Específicas" e "Sociologia" no Departamento de
Sociologia e Ciência Política.

O concurso público para a carreira de Professor do
Magistério Superior, objeto do Edital nº 020/2019/
DDP, envolveu diferentes setores da UFSC, desde
a Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGESP) até a Direção do Centro e os
departamentos de ensino.
Informações sobre o Edital, Portaria de Composição de Bancas examinadoras e Resultados finais
podem ser conferidos no link do Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas: http://020ddp2019.
concursos.ufsc.br.

A UFSC produz (e divulga)
conhecimento!
Pesquisadores/as do CFH, formulário disponibilizado pela Agecom
contribui para a divulgação de pesquisas realizadas na UFSC!

“E

ste formulário busca mapear as pesquisas que
estão sendo realizadas na UFSC e demonstrar
a importância da instituição para a sociedade e os
possíveis impactos que os estudos têm no cotidiano
dos indivíduos. Essas informações servirão de base
para o desenvolvimento e formatação de conteúdos
jornalísticos e de divulgação produzidos pela Agência
de Comunicação da UFSC. Além disso, fomentarão
um dos mais importantes serviços realizados pela
Agecom que é o contato com veículos e projetos
de comunicação externos com objetivo de divulgar
resultados e defender a importância da Universidade
Pública.”

Descrição da imagem: Na imagem, em formato paisagem,
tem-se a logo da campanha “UFSC: Semeando Futuros”. Folhas
em preto e branco ao fundo. Sobre elas, triângulos das cores
amarela, azul e verde dão cor à imagem. Sobre essa composição, um círculo branco e, dentro dele, lê-se “UFSC” em letras
maiúsculas vazadas. Logo abaixo, lê-se “Semeando Futuros”, em
letras minúsculas azuis.
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Acesse o formulario e divulgue a sua
pesquisa:
https://docs.google.com/forms/d/1DEikj15QeX5wxUZuFZkIR8FKm3hIA1wyYoBr5T3phtM/viewform?ts=5d1b4769&edit_requested=true

Setor Sistemas de Tecnologia da
Informação é criado na Direção
do CFH
Novo processo para reserva de espaço físico em andamento

O

recém-criado setor de Sistemas de Tecnologia
da Informação do CFH está implementando
um novo processo de informatização da reserva de
espaço físico do CFH, que terá um sistema dedicado
para isso.
O Técnico em Tecnologia da Informação responsável pelo setor e pela implementação desse processo
é Davi Magalhães Lima. Davi é formado em Engenharia de Software pela Universidade Federal do
Ceará (UFC) e chegou à UFSC, mais precisamente,
à Direção do CFH por meio de concurso público
realizado neste ano.

Descrição da Imagem: A foto, em formato paisagem e ângulo
diagonal, mostra Davi sentado em uma cadeira giratória em
sua mesa, trabalhando no computador. Ele veste uma camisa
jeans de lavagem escura, usa óculos e tem cabelo curto. Mesa
e parede são da cor branca. Foto e edição por Júlia Amaro
(NUVEM).

Inventário 2019
De 16/09 a 01/11/19 acontecerá o Inventário 2019

C

om o início do Inventário, as transferências
patrimoniais no Sistema de Patrimônio (SIP)
ficaram suspensas. Serão admitidos casos fortuitos,
para os quais será necessário preencher o formulário físico e entregá-lo ao Departamento de Gestão
Patrimonial (DGP) da UFSC.
Informamos também a necessidade dos departamentos do CFH mobilizarem suas comissões setoriais
para planejarem o início e o andamento dos trabalhos
do Inventário 2019, em comunicação com a Direção
do CFH, caso necessário.

Para mais informações e acesso a
documentos sobre o Inventário:
http://dgp.proad.ufsc.br/inventario-ufsc-2019
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Por medida de
segurança, salas
do Bloco B serão
abertas apenas
para aulas

C

om o objetivo de garantir a segurança do patrimônio público sob a guarda do CFH e tentando
evitar que ocorram novos furtos de equipamentos
das salas de aula, a Comissão de Espaço Físico do
Centro e o Conselho da Unidade decidiram que a
partir de setembro as salas de aula do Bloco B estarão
abertas apenas quando estiverem sendo utilizadas
para aulas. Apenas duas salas, sem equipamentos,
serão mantidas abertas como espaço de estudo para
os/as estudantes. As chaves estarão na portaria do
Bloco A e os/as professores/as deverão pegá-las e
devolvê-las ali.

Produção Científica e
Internacionalização
CFH recebe o Prof. Dr. Lupcinio Iñiguez Rueda da Universidade
Autonoma de Barcelona

E

m 29 de agosto, o CFH recebeu o Prof. Dr.
Lupcinio Iñiguez Rueda, da Universidade Autonoma de Barcelona, que proferiu a palestra Produção Científica e Internacionalização. O evento
foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação
em Psicologia (PPGP) e teve o apoio do Núcleo de
Publicações - NUPPe.
Na oportunidade, foi discutida a nova proposta
de avaliação do Qualis CAPES, sua perspectiva de
internacionalização e o impacto para os cursos de
pós-graduação em geral e, em especial, para a área
das Ciências Humanas, e também foi distribuída aos
presentes a Carta Aberta, elaborada por editores da
Fundação Oswaldo Cruz, que analisa a proposta da
CAPES e aponta consequências previsíveis como a
drenagem de artigos, revistas e recursos para grandes
editoras internacionais. "Isso tudo associado a uma
situação de diminuição dos recursos e de descrédito
da ciência".
A Carta da Fiocruz, que deverá ser o ponto de
partida para um debate por parte da comunidade
do CFH, pode ser acessada na íntegra na página do
NUPPe/CFH: https://nuppe.ufsc.br.
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Descrição da Imagem: Na foto, em formato retrato e na altura
dos joelhos, o Prof. Dr. Lupcínio Iñiguez Rueda (UAB) está ao
centro, acompanhado pelo Prof. Dr. João Manuel de Oliveira
(ISCTE-IUL/UFSC), pela Profª. Drª. Katia Maheirie e pela
Profª. Drª. Maria Juracy Filgueiras (PPGP) (esquerda para a
direita). Em pé e com expressões sorridentes, os quatro posam
em frente ao Bloco B do CFH, onde estão as salas de aula e os
laboratórios. Foto de acervo pessoal.
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Vídeos do Ciclo de Palestras
13 de Maio – Da abolição
inconclusa ao Racismo Estrutural
Estão, no ar, os vídeos das palestras!

“Tra jetórias da Liberdade Negra:
Literatos negros, racismo e
cidadania no Brasil oitocentista”

“Do mar ao morro: o racismo
estrutural em Florianópolis” pelo Prof.

“13 de Maio versus 20 de
novembro” pelo Prof. Dr. Kabengele

“O que é racismo estrutural?” pelo

pela Profa. Dra. Ana Flávia Magalhães Pinto
(História - UnB)

Dr. Marcelo Silva (Antropologia - UFSC)

Prof. Dr. Silvio Almeida (Direito - Mackenzie)

Munanga (Antropologia - USP)

C

om início em maio de 2019, o Ciclo foi organizado pelas professoras Lia Vainer Schucman
(Departamento de Psicologia - CFH/UFSC) e Miriam Furtado Hartung (Diretora do CFH) e pela
doutoranda Cauane Gabriel Azevedo Maia (Programa
de Pós-graduação em Antropologia Social - PPGAS/
CFH).

“De Senhor a branco: branquitude e
racismo estrutural” pela Profa. Dra. Lia V.
Schucman (Psicologia- UFSC)

Assista e divulgue!
https://www.youtube.com/channel/UCbNrAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ
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Descrição das imagens da página anterior: Na primeira foto, em formato paisagem e aproximada, a Profª. Drª. Ana Flávia
Magalhães Pinto fala em um microfone instalado em um suporte a sua diagonal. A sua frente, um Tablet. Usa um casaco preto e
um cachecol branco. Ao fundo, um quadro de vidro. Foto por RenatA.B. (NUVEM). Na segunda foto, em formato paisagem e
ângulo diagonal, o Prof. Dr. Kabengele Munanga fala segurando um microfone em sua mão direita. Usa um casaco e um cachecol
pretos. Ao fundo, um quadro de vidro e a parede branca. Foto por Júlia Amaro (NUVEM). Na terceira foto, em formato paisagem
e aproximada, a Profª. Drª. Lia V. Schucman fala segurando um microfone com a mão esquerda. Sua blusa é preta com flores
brancas e ela usa um colar de contas rosa. Ao fundo, um pedaço da tela de projeção e a parede de madeira. Foto por Júlia Amaro
(NUVEM). Na quarta foto, em formato paisagem e aproximada, o Prof. Dr. Marcelo Silva toca um violão marrom. Sua camisa é
branca e a expressão animada. Ao fundo, um pedaço da tela projetada e a parede de madeira. Foto por Júlia Amaro (NUVEM).
Na quinta foto, em formato paisagem e aproximada, o Prof. Dr. Silvio Almeida fala em um microfone instalado em um suporte a
sua frente. Usa óculos e um conjunto de terno azul. Na parede ao fundo está um quadro de vidro e a parede branca. Foto por Júlia
Amaro (NUVEM).

CFH discute curricularização da
extensão

O

s/as coordenadores/as dos cursos de graduação
e os/as coordenadores/as de extensão dos departamentos do CFH têm se reunido para discutir
a questão da curricularização da extensão, regulamentada pela Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de
18 de dezembro de 2018.
Preocupados/as com a forma de implantação da
regulamentação e os efeitos de tal medida sobre os
currículos dos cursos, os/as coordenadores/as de curso
e de extensão e a Direção do CFH reuniram-se com
a Comissão Mista de Curricularização da UFSC para
apresentar e discutir as especificidades dos cursos de

graduação do CFH. A discussão deve continuar nos
colegiados dos cursos de graduação do CFH e nos
núcleos docentes de ensino.
Participe da discussão!

Saiba mais:
https://curricularizacaodaextensao.ufsc.br

Prêmio Capes de
Tese 2019

A

tese da pesquisadora Andreza Martins do
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar
em Ciências Humanas da UFSC (PPGICH/CFH/
UFSC) foi agraciada com menção honrosa pelo Prêmio Capes de Tese 2019.
Saiba mais:
https://noticias.ufsc.br/2019/09/quatro-pesquisadores-da-ufsc-estao-entre-os-vencedores-do-premio-capes-de-tese-2019
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Descrição das imagens: Na foto, aproximada, Andreza Martins sorri com a cabeça inclinada. Usa uma jaqueta preta, uma
blusa listrada branca e preta por baixo e um cachecol cinza. Ao
fundo, uma casa de arquitetura antiga branca e árvores. Foto
de acervo pessoal.
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Curso de Geologia CFH/UFSC
celebra 10 anos de criação

O

Departamento de Geologia (DGL/CFH)
celebrou os 10 anos de criação do curso de
graduação em Geologia no dia 13 de setembro, no
Auditório do Bloco E/Anexo do CFH. De acordo
com a programação, houve o descerramento da Placa
Comemorativa dos 10 anos de criação do curso, a
inauguração do Hall dos Egressos do curso de Geologia e palestras.

Saiba mais:
https://noticias.ufsc.br/2019/09/curso-de-geologia-da-ufsc-celebra-10-anos-de-criacao-nesta-sexta-13

Mais fotos do evento em:
http://galeria.ufsc.br/CFH/geologia/10-anos/

Descrição da Imagem: A foto,
em formato paisagem, mostra
a mesa composta para a comemoração. Em primeiro plano, parte da plateia assiste ao
evento. Em segundo plano, a
mesa aparece completa, com
os integrantes sentados lado a
lado. Ao fundo, em uma parede de madeira, sobre uma tela
branca é projetada a capa do
evento. Foto e edição por Júlia
Amaro (NUVEM).
Em formato paisagem, a foto
mostra a maior parte da plateia que assiste ao evento de
comemoração dos 10 anos de
criação do curso de Geologia. As pessoas - em número
considerável - estão sentadas
em cadeiras azuis e, ao fundo,
paredes brancas com detalhes
em madeira e janelas estreitas.
Foto e edição por Júlia Amaro (NUVEM).
A foto, em formato paisagem,
mostra professores/as em pé,
divididos/as entre o lado esquerdo e direito do auditório.
No meio, as placas de comemoração pelos 10 anos, fixadas em uma parede de madeira. Em primeiro plano, a
plateia assiste sentada. Foto
e edição por Júlia Amaro
(NUVEM).
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Foram divulgadas as datas das
próximas formaturas
2019-2
20/03/2020

26/03/2020

03/04/2020

Geografia e Geologia*

Filosofia e Ciências
Sociais*

Licenciatura Indígena

19h30

25/03/2020

15h

19h

19h30

História e Museologia*

19h30

Psicologia e
Antropologia*

(*) Conforme Memorando
nº 177/201 8/SEC/CFH.

2020-1
07/08/2020

12/08/2020

13/08/2020

Geografia e Geologia

História e Museologia

Psicologia e
Antropologia

15h

19h

19h

Filosofia e Ciências
Sociais

15h

Conforme Memorando nº
076/201 9/DIR/CFH.

Descrição da Imagem: Na foto, em formato paisagem e afastada, uma aluna de beca preta está de costas. A Vice-reitora Profa.
Alacoque Lorenzini Erdmann, com uma veste talar verde, fala segurando um microfone e coloca sobre a cabeça da aluna formanda
um capelo verde. Entre as duas há uma mesa azul com detalhes. Sentada à mesa, à direita, a Diretora do CFH, Profa. Miriam Hartung,
observa. Em pé, à esquerda, um fotografo. Ao fundo, arranjos de flores iluminados por uma luz cor-de-rosa. Foto por RenatA.B.
(NUVEM).
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Mobilizações na UFSC

L

eia a seguir as matérias publicadas na página
Notícias da UFSC sobre a rejeição do Future-se
na Assembleia Universitária (02/09) e no Conselho
Universitário (03/09); a audiência pública “UFSC
em Risco”, que aconteceu na Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina (ALESC) (16/09); a
deflagração da greve pelos/as estudantes (10/09) e o
posicionamento da Câmara de Graduação da UFSC
em relação à greve estudantil.

Descrição das Imagens: Em sequência, recorte de foto da sessão
aberta do Conselho Universitário, realizada no Auditório Garapuvu. O Auditório está lotado. Foto por Jair Quint (Agecom/
UFSC). Recortes de fotos do Auditório Garapuvu lotado e das
pessoas acompanhando a Assembléia Geral da UFSC, na rua,
em frente ao Centro de Cultura e Eventos da UFSC. Foto por
Henrique Almeida (Agecom/UFSC). Recorte de foto da Audiência Pública, realizada no Auditório Deputada Antonieta de
Barros da Assembleia Legislativa. O auditório está lotado. Foto
por Bruno Collaço/Agência AL. Recorte de foto de estudantes
sentados e em pé votando com papéis amarelos nas mãos. Foto
por Henrique Almeida (Agecom/UFSC).

Assembleia Geral da UFSC rejeita Future-se. Decisão definitiva será
do Conselho Universitário
https://noticias.ufsc.br/2019/09/assembleia-unificada-da-ufsc-rejeita-future-se/

Conselho Universitário da UFSC rejeita programa ‘Future-se’:
https://noticias.ufsc.br/2019/09/conselho-universitario-da-ufsc-rejeita-programa-future-se/

Audiência Pública une sociedade pela manutenção da UFSC
https://noticias.ufsc.br/2019/09/audiencia-publica-mostra-que-sociedade-esta-unida-pela-manutencao-da-ufsc/
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Estudantes da UFSC deflagram greve e outras categorias debatem
situação em assembleias
https://noticias.ufsc.br/2019/09/estudantes-da-ufsc-deflagram-greve-e-outras-categorias-debatem-situacao-em-assembleias/

Câmara de Graduação da UFSC emite posicionamento sobre greve
estudantil
https://noticias.ufsc.br/2019/09/camara-de-graduacao-da-ufsc-emite-posicionamento-sobre-greve-estudantil

Projeto de uso
sustentável
para o Bosque
do CFH
Descrição da Imagem: Na foto, em formato paisagem, pessoas
estão em pé durante a primeira oficina participativa (2018), realizada para subsidiar a elaboração do projeto paisagístico do
Bosque do CFH. Encontram-se no Bosque, o chão é de grama
e ao fundo podemos ver árvores. Foto por Andrea M. Babilonia
(NUVEM).

Página 12.

A

elaboração de um projeto de uso sustentável
para o Bosque do CFH, há dois anos em andamento, encontra-se em fase de finalização. A previsão
é que em outubro a proposta seja discutida com a
comunidade do CFH e da UFSC.
O projeto é resultado de uma parceria entre o LabUrb (Laboratório de Urbanismo do Departamento
de Arquitetura e Urbanismo), a Direção do CFH,
a Comissão do Bosque do CFH e a Coordenadoria
de Gestão Ambiental - UFSC.
Fique atento! Participe!

Saiba mais sobre o Bosque:
https://cfh.ufsc.br/bosque
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Descrição da imagem: A imagem é um cartaz em formato retrato. O fundo é amarelo e ao centro podemos ver uma fita da mesma cor, símbolo da campanha. Acima se lê “Setembro Amarelo” e, logo abaixo do laço, da esquerda para direita há os Selos da
Diversidade/SAAD. Abaixo desses, lê-se “Valorizando a vida e o respeito às diversidades”. Ao lado da frase, à direita, a logo da
SAAD/UFSC.
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