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Descrição da Foto de Capa: Mulher adulta segura com a mão esquerda a mão direita de uma criança, que carrega luvas de plástico 
amarelas, uma em cada mãozinha. Elas caminham, de costas para a câmera, pelo caminho de terra que corta o Bosque. Usam roupas 
claras. Em sentido contrário, vem uma mulher com roupas pretas, camisa da UFSC Sustentável. Usa luvas amarelas nas mãos e segura 
um saco de plástico na mão direita. Com óculos escuros olha em direção ao chão. Foto por Júlia Amaro (NUVEM).





Nota Inicial...
Para tornar o Informativo acessível para pes-
soas com deficiência visual, que utilizam 
softwares leitores de tela, contamos com a 
colaboração de Vanessa Tavares Wilke (Co-
ordenadoria de Acessibilidade Educacional 
/ Secretaria de Ações Afirmativas e Diversi-
dades), Clarissa Agostini Pereira (Chefe do 
Setor de Acessibilidade Informacional da Bi-
blioteca Central da UFSC) e Arnoldo Bublitz 
(estudante do curso de Animação, bolsista do 
NUPPe). Às imagens e fotografias, foram 
adicionados textos descritivos para serem li-
dos por esses softwares; adaptações na diagra-
mação 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-Vi-
sual ao Ambiente de Trabalho”, disponível 
para download na Internet. 

Para comentários e sugestões sobre a acessibi-
lidade 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...

Colaboradores/as: 
Equipe da Direção do CFH

Realização:
CFH, Nuvem, Edições do Bosque...

Contribuições, 
sugestões para o 
Informativo?...
Entre em contato conosco:   
nuvem.cfh@contato.ufsc.br...

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 divul-
gação 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 usu-
ário 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 so-
ciais.  
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

http://www.portalcfh.ufsc.br 
http://bit.ly/calendariocfh
http://facebook.com/cfh.ufsc
http://instagram.com/cfh.ufsc
http://twitter.com/cfh_ufsc
https://www.youtube.com/channel/UCbNrAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ
http://mixcloud.com/CFH_UFSC
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Renovação dos quadros 
docente e técnico-
administrativo do CFH

A os/às recém-chegados/as damos as boas vindas e oferecemos nosso aco-
lhimento. Aos/as aposentados/as agradecemos a dedicação à UFSC, e ao 

CFH em particular, e o empenho na defesa do serviço público e de qualidade.

Confira a seguir a relação dos novos integrantes e aposentadorias:

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS:

Fernando Matos Rodrigues.
Serviço de Infraestrutura (Coordenadoria de Apoio Administrativo)...

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO:

Elizabeth Ghedin Kammers 
Instituto de Estudos de Gênero

Humberto Roesler 
Secretaria da Graduação em Geografia

Victor Viana Costa
Secretaria da Pós-graduação em História

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/FÍSICA

André Dorival Miranda
Departamento de Geologia

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Davi Magalhães Lima 
Direção do CFH
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DOCENTES

Ana Maria Justo 
Departamento de Psicologia

Ligia Rocha Cavalcante Feitosa 
Departamento de Psicologia

APOSENTADORIA RECENTE:

Sergio Martins 
Coordenadoria de Graduação em Filosofia

Concursos em 
andamento
E stá em andamento Concurso Público para sele-

cionar candidatos/as para provimento do cargo 
de Professor da Carreira do Magistério Superior para 
o quadro permanente das Unidades Universitárias 
dos diferentes campi da UFSC. No CFH, haverá 
concurso nos Departamentos de Antropologia, Fi-
losofia, História, Sociologia e Ciência Política.

Mais informações no Edital Nº 
020/2019/DDP: 
http://020ddp2019.concursos.ufsc.br/edital

Proposta de uso do espaço físico 
do CFH em construção

A Comissão de Espaço Físico do CFH está formulando uma proposta de regulamento 
para o uso do espaço físico do CFH, que será apresentada e discutida no Conselho 

da Unidade durante o 2º semestre deste ano.

http://020ddp2019.concursos.ufsc.br/edital
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Eleição de representante 
docente para o CUn

Em 17/06/19, os professores Carlos Antonio 
Oliveira Vieira e Paulo Pinheiro Machado fo-

ram eleitos como representantes titular e suplente, 
respectivamente, dos docentes do CFH no Conselho 
Universitário, para mandato de dois anos a contar 
a partir da data da posse no respectivo Conselho.

Mais informações: 
http://portalcfh.ufsc.br/2019/06/18/edital-

-no-082019cfh-eleicao-de-representado-

-docente-para-o-cun

Descrição das Imagens: Foto 1: Carlos sentado, apoiado com 
os antebraços sobre uma mesa, caderno e caneta em mãos, 
olhar à frente em semi perfil para a câmera. Usa terno. Foto 
por RenatA.B. (NUVEM). Foto 2: Retrato do Paulo, que olha à 
frente, em semi perfil para a câmera. Foto por Nado Gonçalves.

http://portalcfh.ufsc.br/2019/06/18/edital-no-082019cfh-eleicao-de-representado-docente-para-o-cun
http://portalcfh.ufsc.br/2019/06/18/edital-no-082019cfh-eleicao-de-representado-docente-para-o-cun
http://portalcfh.ufsc.br/2019/06/18/edital-no-082019cfh-eleicao-de-representado-docente-para-o-cun
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Inventário 2019
O inventário deste ano acontecerá entre os dias 

11/09 e 01/11/19. Importante lembrar que 
os trabalhos já começam antes, com a designação 
das comissões, regularização dos termos de trans-
ferência e atualização dos ambientes no Sistema 
Integrado de Espaço Físico (SIEF). 

Destaca-se a importância da regularização dos 
ambientes no SIEF, uma vez que é comum am-
bientes serem desativados fisicamente, sem que 
esta atualização seja feita virtualmente, o que pode 
ocasionar no registro indevido de bens em ambien-
tes que não existem mais. 

Para a desativação no sistema de ambientes 
inexistentes fisicamente, mas que possuem bens 
registrados em seu interior, devem ser feitas trans-
ferências ou termos circunstanciados (caso os mate-
riais não sejam localizados). No Inventário 2018, o 
CFH registrou 55,51% da totalidade de seus bens 
como não encontrados. A regularização prévia ao 
inventário pode contribuir para que neste ano este 
percentual seja diminuído.

Fique atento e se tiver dúvidas, procure o Setor 
de Patrimônio do CFH ou da UFSC!

Fique atento! 
Calendário de 
Compras do 
CFH

Em agosto, acontecerá a última etapa de 
compra de material de consumo deste ano:

De 05 a 09/08/19 - Envio das soli-
citações da 6ª Etapa
099.05 - Materiais odontológicos - ra-
diologia
099.06 - Materiais odontológicos
099.14 - Materiais de limpeza, conser-
vação e higiene
099.26/203.12 - Ferramentas

Mais informações estão disponíveis em: 
http://portalcfh.ufsc.br/compras-de-
-materiais

Em curso: 
planejamento 
estratégico para os 
setores da Direção 
do CFH

Na edição de Maio do Informativo falamos 
sobre o Planejamento Estratégico que os di-

ferentes setores da Direção do CFH estão cons-
truindo de forma colaborativa. Retificamos a data 
de início dos trabalhos, que foi dia 07/02/2019 
e não 06/03/19. Reuniões periódicas continuam 
sendo realizadas desde então. 

Novo procedimento 
para solicitação de 
equipamentos de 
informática

V isando agilizar as solicitações de equipamen-
tos de informática e facilitar o seu registro, a 

partir deste mês de julho o CFH adotará um novo 
procedimento para registro das requisições.  O novo 
procedimento pode ser conferido no site do CFH, 
na seção de Compras: http://portalcfh.ufsc.br/com-
pras-de-materiais.

http://portalcfh.ufsc.br/compras-de-materiais
http://portalcfh.ufsc.br/compras-de-materiais
http://portalcfh.ufsc.br/compras-de-materiais.
http://portalcfh.ufsc.br/compras-de-materiais.
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Após o uso do cartão de acesso do 
Bloco E/F, feche a porta! 

Nos finais de semana, está em vigor o sistema de acesso eletrônico para os blocos E e F. Muitos/
as professores/as e estudantes de laboratórios de ensino e de pesquisa desenvolvem atividades 

nesses dias e a instalação desse sistema busca garantir agilidade e segurança em relação ao acesso. 
Por isto, pedimos atenção aos/às usuários/as desse sistema para fecharem a porta após o uso do 
cartão e, assim, evitarmos a entrada de pessoas não autorizadas nos blocos.

Trocas de 
equipamentos de 
rede

Buscando melhorar a estrutura de rede do CFH, 
a SeTIC identificou a necessidade de substituir 

um equipamento de rede (Access Point 181175) 
que se encontra no Bloco B do CFH, sala 334. Es-
tamos esperando receber o equipamento a qualquer 
momento. Essa troca tem, entre outros objetivos: 
melhorar a estabilidade do acesso à rede/internet; 
melhorar a estabilidade do acesso à rede sem fio; 
suportar mais usuários e aumentar a velocidade de 
navegação.

Com a mesma intenção de melhorar a estrutura 
de rede do CFH, a SeTIC identificou também a ne-
cessidade de troca de  switch (equipamento 163760) 
no Bloco D do CFH. A troca aconteceu no final de 
maio. Essa troca teve, entre outros objetivos: além 
de melhorar a estabilidade do acesso à rede/internet 
e melhorar a estabilidade do acesso à rede sem fio, 
melhorar a estabilidade no uso de telefones VoIP e 
permitir futuras expansões da rede, suportando mais 
usuários e aumentando a velocidade de navegação.

Instalação de 
impressoras 
para uso dos/as 
professores/as nos 
blocos C e D

F oram instaladas impressoras para uso dos/as 
professores/as dos departamentos de Antro-

pologia, Filosofia, Geociências, Geologia, História, 
Psicologia, Sociologia e Ciência Política nos blocos 
C e D. As impressoras, colocadas em espaços criados 
para sua instalação, são compartilhadas pelos/as 
professores/as de um mesmo departamento, com 
exceção dos departamentos de Antropologia e Fi-
losofia que compartilham a mesma impressora, o 
mesmo ocorrendo com os Departamentos de Geo-
ciências e Geologia, que fazem uso compartilhado 
de uma impressora.
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Promoções a 
Professor/a Titular 

O prof. Dr. Clécio Azevedo da Silva (Departa-
mento de Geociências) e a prof.a Dr.a Ilka 

Boaventura Leite (Departamento de Antropologia) 
apresentaram, no dia 28/06/2019, no Auditório 
do Bloco E -  Anexo do CFH, seus memoriais de 
atividades acadêmicas a uma comissão de avaliação: 
Prof.ª Dr.ª Eunice Sueli Nodari (UFSC) – Presi-
denta, Prof. Dr. Kabengele Munanga (USP), Prof.ª 
Dr.ª Maria Lucia Pires Menezes (UFJF) e Prof. Dr. 
Ruben George Oliven (UFRGS).

Além das fotos, o NUVEM fez a cobertura do 
evento, por meio do registro de vídeos, que serão 
disponibilizados posteriormente na Galeria e no 
Repositório da UFSC.

Descrição da Imagem: Fotos retrato do prof. Clécio Azevedo da 
Silva e da prof.ª Ilka Boaventura Leite. O prof. Clécio sorri para 
a câmera e a prof.ª Ilka olha para frente. Foto 1 por RenatA.B. 
(NUVEM). Foto 2 de acervo pessoal.

Os memoriais estão disponíveis em: 
http://portalcfh.ufsc.br/titular 

Exposição “Vivo 
ou Morto?”

A conteceu de 04 a 28/06/19, no Museu de Ar-
queologia e Etnologia (MArquE), a exposição 

“Vivo ou Morto?”. A exposição foi realizada pela 
turma do curso de Museologia UFSC como parte 
da disciplina de Prática de Exposição 2019. 

A cobertura fotográfica da exposição 
feita pelo NUVEM está em: 
http://galeria.ufsc.br/CFH/marque/vivo-ou-

morto-expo

Saiba mais sobre a exposição:
https://www.instagram.com/vivomortoexpo

Descrição da Imagem: Em foco, o texto: VIVO OU MORTO? 
Registrar e compartilhar são reflexos das nossas histórias. Mas e 
quando essas narrativas MORREM? Quais são os nossos meios 
para lembrar? A palavra PATRIMÔNIO significa algo para 
você? Vidas soterradas. Memórias em chamas. Ao nos deparar-
mos com a morte e com a destruição, refletimos sobre a vida. O 
que nos une no luto é a luta. 
Foto capturada em https://www.instagram.com/vivomortoexpo, 
04/07/19.

http://galeria.ufsc.br/CFH/marque/vivo-ou-morto-expo
http://galeria.ufsc.br/CFH/marque/vivo-ou-morto-expo
https://www.instagram.com/vivomortoexpo
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13 de Maio – Da abolição 
inconclusa ao Racismo 
Estrutural 

Nos dias 23/05, 07/06, 10/06 e 27/06, acon-
teceu o Ciclo de Palestras 13 de Maio – Da 

abolição inconclusa ao Racismo Estrutural, que teve 
a participação dos/as professores/as  Ana Flávia Ma-
galhães Pinto (História - UnB), Kabengele Munanga 
(Antropologia - USP), Lia V. Schucman (Psicologia 
- UFSC), Marcelo Silva (Antropologia - UFSC) e 
Silvio Almeida (Direito - Mackenzie).

Em breve os vídeos serão disponibilizados no 
canal do CFH no YouTube: https://www.youtube.
com/channel/UCbNrAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ. 

Divulgue! 

Veja as fotos em:
http://galeria.ufsc.br/CFH/ciclo+de+palestras

Descrição da Imagem: Montagem com fotos dos/as profes-
sores/as (na ordem: da esquerda para direita, de cima para 
baixo): Silvio, Kabengele, Marcelo, Ana e Lia. Fotos por Júlia 
Amaro e RenatA.B. (NUVEM).

https://www.youtube.com/channel/UCbNrAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ
https://www.youtube.com/channel/UCbNrAWo6GubEcHHoJ6FIBeQ
http://galeria.ufsc.br/CFH/ciclo+de+palestras
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Celebrando o 
Dia do Yoga
Desde o início deste semestre: 2019-1, acontece 

no CFH o Projeto Yoga Extensão, que oferece 
aulas de yoga para a comunidade do CFH. 

<http://nuvem.cfh.ufsc.br/yoga-extensao-no-cfh>

No dia 18/06/19, em comemoração ao Dia 
do Yoga - 21/06/19, o Projeto, em parceria com 
o Centro Iyengar Yoga Florianópolis (CIYF) e 
o Projeto Yoga e Meditação para Surdos (LSB/
CCE/UFSC), ofereceu um aulão aberto com a 
professora Camila de Lucca (CIYF). O aulão 
contou com interpretação em libras e foi realizado 
na frente do prédio principal da Reitoria - Praça 
da Cidadania.

Veja fotos do evento em:
http://galeria.ufsc.br/CFH/yoga+extensao/

celebracao-dia-do-yoga-2019

Leia também a matéria:

“Uma pausa no campus para celebrar 
o yoga”
Por Daniela Caniçali (Agecom)

https://noticias.ufsc.br/2019/06/uma-
pausa-no-campus-para-celebrar-o-yoga

Descrição da Imagem: Pessoas, no aulão, em seus tapetinhos, cangas, toalhas, de frente para a câmera, em Utthita Hasta Padasa-
na. A professora de costas, no centro da foto, demonstrando o asana e segurando o microfone com a mão esquerda. Foto por Jair 
Quint (Agecom/UFSC).

http://galeria.ufsc.br/CFH/yoga+extensao/celebracao-dia-do-yoga-2019
http://galeria.ufsc.br/CFH/yoga+extensao/celebracao-dia-do-yoga-2019
https://noticias.ufsc.br/2019/06/uma-pausa-no-campus-para-celebrar-o-yoga
https://noticias.ufsc.br/2019/06/uma-pausa-no-campus-para-celebrar-o-yoga
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Mutirão no Bosque do CFH na 
Semana do Meio Ambiente
No dia 08/06/2019, aconteceu mais um mutirão 

no Bosque do CFH, para a limpeza, plantio 
de árvores e manejo do Bosque do CFH. A ativida-
de fe z parte da programação da Semana do Meio 
Ambiente, que aconteceu entre os dias 01 e 08 de 
junho de 2019. 

Confira fotos do mutirão em:
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/sema-

na+do+meio+ambiente/2019

Descrição da Imagem: Allisson Jhonatan Gomes Castro (Co-
ordenadoria de Gestão Ambiental - CGA/UFSC) segura duas 
mudas, uma em cada mão, e olha para baixo em direção à 
muda que está na mão direita. Usa camiseta preta e o crachá 
da UFSC. Ao fundo o Bosque. Foto por Júlia Amaro (NUVEM).

NUPPe presta 
consultoria na 
área de editoria 
científica

O NUPPe , por meio da servidora Ana Lídia 
Brizola, foi convidado a prestar consultoria 

na área de editoria científica ao programa de Pós-
-graduaçao em Linguagens e Saberes Amazônicos, 
da Universiversidade Federal do Pará. 
A atividade foi desenvolvida de 28 a 31/05, no 
Campus de Bragança. O NUPPe  levando seu 
conhecimento para outras Universidades! 

NUPPe oferece 
capacitação aos 
novos Editores da 
RCH

No mês de junho, o NUPPe ofereceu capacitação 
aos novos Editores Associados da Revista de 

Ciências Humanas (RCH) para operação da plata-
forma SEER – Sistema eletrônico de editoração de 
revistas científicas. 

A RCH teve sua equipe editorial reestruturada. 
Além dos/as editores/as gerais, professsores/as Katia 
Maheirie e João Manuel de Oliveira, e da editora 
executiva, técnico-administrativa, Ana Lídia Brizola, 
a RCH conta com editores/as associados/as, prove-
nientes dos programas de pós-graduaçao do CFH. 
Fazem parte da equipe editorial os/as professores/as 
Roberto Wu, do Departamento de Filosofia; José 
Eduardo Bonaldi, do Departamento de Sociologia 
e Ciência Política; Apoliana Groff, Marina Mene-
zes e Suzana da Rosa Tolfo, do Departamento de 
Psicologia; Bruno Reinhardt, do Departamento de 
Antropologia e Henrique Espada, do Departamento 
de  História. 

http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/semana+do+meio+ambiente/2019
http://galeria.ufsc.br/CFH/bosque/semana+do+meio+ambiente/2019
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Reunião entre coordenadores/as de 
extensão e pesquisa do CFH e a Agecom 
para divulgação da produção cientifica 
do Centro

C om o objetivo de promover ações para dar maior 
visibilidade às atividades de pesquisa e extensão 

desenvolvidas pela comunidade acadêmica do CFH, 
no dia 24/05/19, foi realizada uma reunião entre 
os/as coordenadores/as de extensão e pesquisa do 
Centro e representantes da Agência de Comunicação 
da UFSC (Agecom).  

Mayra Cajueiro Warren e Rosiani Bion de Al-
meida (Diretora e Coordenadora de Divulgação e 
Jornalismo Científico, respectivamente) fizeram uma 
apresentação das atividades realizadas pela Agecom, 
destacando a importância do trabalho de elaboração e 
atualização do Guia de Fontes da UFSC, ferramenta 
que facilita o contato da mídia com os/as pesqui-
sadores/as e a divulgação da produção científica e 

tecnológica da Universidade. A Agecom é procurada 
de modo recorrente pela mídia e solicitada a indicar 
especialistas das mais diversas áreas de conhecimento. 
Diante deste contexto, as representantes da Agecom 
reiteraram o convite para que os/as professores/as 
do CFH participem do Guia de Fontes da UFSC, 
enviando as informações necessárias. Foi acertado, 
então, com os/as coordenadores/as o envio de infor-
mações sobre os/as professores/as, as pesquisas e os 
projetos desenvolvidos no Centro para constarem 
no Guia de Fontes.
Descrição da Imagem: Rosiani e coordenadores/as de extensão 
e pesquisa do CFH sentados/as em carteiras, organizadas lado 
a lado, formando um círculo, em uma das salas de aula do Bloco 
B.  Olham em direção ao quadro, no qual Mayra escreve. Foto 
por RenatA.B. (NUVEM).

http://agecom.ufsc.br/guia-de-fontes-2
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I Encontro de 
Extensão do CFH 

A contecerá nos dias 1 e 2 de outubro, no Au-
ditório do Bloco E/Anexo, o I Encontro de 

Extensão do CFH. A realização do evento foi de-
cidida na primeira reunião entre Coordenadores/
as de Extensão do CFH, no dia 26/02/19, sob a 
coordenação do professor Marivaldo dos Santos 
Nascimento (Departamento de Geologia). Desde 
então, reuniões periódicas têm sido realizadas para 
a construção do evento. Em breve serão divulgados 
cartaz e circular do evento com orientações.

Descrição da Imagem: Em reunião, sentados a frente de uma 
mesa de vidro, que reflete suas imagens, os coordenadores de 
extensão (da direita para a esquerda): Fábio Augusto Morales 
Soares (Departamento de História), Marivaldo (Geologia) e 
Roberto Fabris Goerl (Geociências). Ao fundo janelas e a ima-
gem do Bloco E/F. Foto por RenatA.B. (NUVEM).

Estudantes da Licenciatura 
Intercultural Indígena do Sul da Mata 
Atlântica participam do 3º Congresso 
Internacional Povos Indígenas da 
América Latina na UnB 

Com o apoio dos departamentos de História, de 
Antropologia, da Direção do CFH e do Gabi-

nete da Reitoria, estudantes do curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica 
saíram com ônibus da UFSC, no dia 01/07, para 
participarem do 3º Congresso Internacional Povos 
Indígenas da América Latina (CIPIAL), em Brasí-
lia – DF. O tema central do evento, no período de 
3 a 5 de julho na Universidade de Brasília (UnB), 
foi "Trajetórias, narrativas e epistemologias plurais, 
desafios comuns", e contou com a apresentação das 
pesquisas em andamento dos estudantes guarani, 
kaingang e laklãnõ/xokleng da LII-UFSC que, em 
sua maioria, atuam como professores nas escolas 
de suas aldeias em Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul.

Descrição da Imagem: Estudantes da Licenciatura Intercultural 
Indígena posam para foto. À frente, agachadas, seis pessoas, e, 
atrás, em pé, nove pessoas, dentre elas, a Coordenadora Peda-
gógica, Joziléia Daniza Jagso Inácio Schild.
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João Rivelino 
Rezende Barreto, 
primeiro estudante 
indígena a concluir 
o doutorado no 
PPGAS 
O estudante também é conhecido 
pelo nome indígena Yúpuri: 
guardião das portas do universo.

João Rivelino Rezende Barreto, pesquisador tukano 
do Alto Rio Negro, foi coordenador pedagógico 

da primeira turma do Curso de Licenciatura Inter-
cultural Indígena da UFSC e defendeu em 13 de 
junho de 2019 a tese de doutorado.

Em breve sua tese, intitulada "Úkūsse: forma 
de conhecimento tukano via arte do diálogo 
kumuãnica", estará disponível para consulta em 
https://repositorio.ufsc.br/.

Leia matéria na íntegra: http://licenciaturaindi-
gena.ufsc.br/2019/07/02/joao-rivelino-rezende-
-barreto-estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-
-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc.

Acesse também:  

“Estudante Tukano é o primeiro 
indígena a concluir o Doutorado no 
PPGAS-UFSC” 
http://ppgas.posgrad.ufsc.
br/2019/06/05/estudante-tukano-e-o-pri-
meiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-
-no-ppgas-ufsc/ 

“Yúpuri é primeiro indígena brasileiro 
a concluir o doutorado na UFSC” 
Por Nicole Trevisol (Agecom) 

https://noticias.ufsc.br/2019/06/yupuri-e-
-primeiro-indigena-brasileiro-a-concluir-
-o-doutorado-na-ufsc/

Descrição da Imagem: Yúpuri à direita em pé, a frente de uma mesa com computador. Atrás dele uma tela com imagens e diversos 
equipamentos. À equerda, a banca com três professores/as sentados/as. Ao fundo dela, janelas com cortinas. Foto de divulgação:  
João Rivelino Rezende Barreto.

https://repositorio.ufsc.br
http://licenciaturaindigena.ufsc.br/2019/07/02/joao-rivelino-rezende-barreto-estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc.
http://licenciaturaindigena.ufsc.br/2019/07/02/joao-rivelino-rezende-barreto-estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc.
http://licenciaturaindigena.ufsc.br/2019/07/02/joao-rivelino-rezende-barreto-estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc.
http://licenciaturaindigena.ufsc.br/2019/07/02/joao-rivelino-rezende-barreto-estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc.
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/2019/06/05/estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc/
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/2019/06/05/estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc/
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/2019/06/05/estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc/
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/2019/06/05/estudante-tukano-e-o-primeiro-indigena-a-concluir-o-doutorado-no-ppgas-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2019/06/yupuri-e-primeiro-indigena-brasileiro-a-concluir-o-doutorado-na-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2019/06/yupuri-e-primeiro-indigena-brasileiro-a-concluir-o-doutorado-na-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/2019/06/yupuri-e-primeiro-indigena-brasileiro-a-concluir-o-doutorado-na-ufsc/
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Equipe do LabUrb apresenta 
pré-projeto para um uso 
sustentável do Bosque do CFH
A equipe do Laboratório de Urbanismo (LabUrb) apresentou à Comissão 

do Bosque e à Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA), em reunião 
realizada no dia 24/06, no CFH,  o pré-projeto para um uso sustentável do 
Bosque do CFH. A proposta apresentada pelo LabUrb foi construída de forma 
participativa, em oficinas abertas realizadas no CFH e na Arquitetura, e em 
constante diálogo com a Comissão do Bosque do CFH e a CGA, e será discutida 
com a comunidade acadêmica do CFH em agosto deste ano. Fique atendo à 
divulgação da data da próxima oficina! 
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O tráfego de veículos, animais ou pessoas, assim 
como a falta de cobertura vegetal, aterramento e 
força da água são fatores que causam compacta-
ção e empobrecimento do solo, o que impacta na 
não infiltração da água, trazendo alagamentos, 
redução da disponibilidade vegetal e, conseque-
mente, biodiversidade e qualidade de vida.

O bosque do CFH segue em processo de recupera-
ção da qualidade do seu solo, árvores e biodiversi-
dade através do uso de Sistemas Agroflorestais 
(SAFs), como este que você vê aqui. 

Sistemas agroflorestais são formas de uso ou 
manejo da terra em que se associam espécies ar-
bóreas (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos 
agrícolas e/ou criação de animais, de forma simul-
tânea ou em seqüência temporal e que promovem 
benefícios ecológicos, econômicos e de saúde.
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