Titular na Representação dos Professores do CFH no CUn
Prof. Carlos Antonio Oliveira Vieira, integra o corpo docente do Departamento de
Geologia/CFH da UFSC desde 2010, depois de 16 anos no Departamento de Engenharia
Civil da UFV-MG e 1 ano no Departamento de Ciências Agrárias da UNITINS-TO. Fez
curso Técnico em Agrimensura na EMARC-UR (1985) e graduou-se em Engenharia de
Agrimensura na UFV, em 1990. Concluiu seu mestrado em Sistemas e
Computação/Cartografia Automatizada em 1992, pelo Instituto Militar de Engenharia no Rio
de Janeiro. Realizou seu treinamento de doutorado na Inglaterra de 1997 a 2000, onde conclui seu PhD em
Geografia Física na Universidade de Nottingham no ano de 2000. Em 2005/2006, realizou seu Pós-Doutorado
em Geomática, na Universidade de Melbourne, Austrália. Atuou na área acadêmica como coordenador do
Núcleo de Geoprocessamento da UFV, por mais de 10 anos. Foi Chefe do Departamento de Engenharia Civil
da UFV, 2000-2004. Foi presidente do conselho administrativo da FUNARBE (Fundação Arthur Bernardes)
em dois mandatos. Foi Chefe do Gabinete da Reitoria da UFSC, gestão 2012-2016. Atuou como membro dos
conselhos superiores da UFV e da UFSC, em diversos mandatos. Atualmente é membro credenciado do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial e no Programa de PósGraduação da Geologia, ambos da UFSC. Atua como revisor de artigos para diversos conselhos científicos e
de eventos nacionais e internacionais. Orientou diversos alunos de graduação, mestrado e doutorado, sobre as
temáticas: Sensoriamento Remoto, Sistema de Informação Geográfica e Cadastro Territorial Multifinalitário.
Atualmente é aluno do curso de graduação em Administração Pública na ESAG/UDESC.
Suplente na Representação dos Professores do CFH no CUn
Prof. Paulo Pinheiro Machado, é professor associado do Departamento de História da
Universidade Federal de Santa Catarina. É Doutor em História pela Universidade Estadual
de Campinas, com Pós-Doutorado na Universidade Federal Fluminense e na Universitat
Autonoma de Barcelona. Leciona no curso de graduação e no Programa de Pós-Graduação
em História da UFSC. Tem experiência na área de História do Brasil, com ênfase no período
do Império e primeiras décadas da República, atuando na área de História Social do Campesinato,
principalmente em pesquisas sobre colonização, terras, fronteira agrícola, fronteiras internacionais, Revolução
Federalista e movimentos sociais rurais, como Canudinho de Lages (1897) e a Guerra Sertaneja do Contestado
(1912-1916). É autor dos livros A Política de Colonização do Império (Ed. UFRGS, 1999) e Lideranças do
Contestado (Ed. UNICAMP, 2004), entre outras obras. É líder do Grupo de Investigação sobre o Movimento
do Contestado e integrante do Laboratório de História Social do Trabalho e da Cultura da UFSC. Integra a
Rede Proprietas, hoje INCT - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, projeto internacional: História Social
das Propriedades e Direitos de Acesso (Disponível em: www.proprietas.com.br).É bolsista de produtividade
de pesquisa II do CNPQ.
PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO NO CUn (2021 – 2023)
A proposta desta chapa para representação dos professores do CFH no Conselho Universitário (CUn) da UFSC
é resultado de um processo de discussão e construção, realizada por colegas preocupados(as) e
comprometidos(as) com a ampliação e o desenvolvimento das conquistas que nosso Centro vêm obtendo nas
últimas gestões e representações. Essas conquistas se caracterizam por esforços em garantir a democratização
nas relações institucionais e acadêmicas no Centro e na presença e afirmação da acadêmica e político
institucional
do
CFH
frente
à
comunidade
da
UFSC.
Nosso Centro já tem uma importante trajetória e uma posição de destaque na UFSC, de polo irradiador de
ideias e projetos que revigoram a vida universitária e, ao mesmo tempo, de luta pela manutenção de conquistas
sociais com o ensino público, gratuito e de qualidade, laico e socialmente referenciado.
Nossa proposta de representação dos professores do CFH no CUn compromete-se com a consolidação e o
aprofundamento das práticas democráticas de participação e de decisão. Apresentamos a seguir nossos eixos
prioritários de ação, que serão permanentemente discutidos e detalhados com os nossos pares, durante os dois
anos de representação:

 Criar instâncias de consulta à comunidade do CFH em torno dos temas centrais discutidos pelo
Conselho Universitário e defender as posições deliberadas coletivamente, além de levar e defender no
CUn as deliberações do Conselho de Unidade e dos Colegiados locais;
 Criar, sempre que necessário, canais de comunicação eficazes (Blogs, Grupos Whatsapp, consultas
Google Docs, etc.) na relação entre a representação dos professores do CFH no CUn e o(a)s
representado(a)s;
 Colaborar com a Direção do CFH na manutenção de canais de comunicação constantes, ágeis e
horizontais entre representantes, estudantes, técnico(a)s e professore(a)s do CFH;
 Valorizar as instâncias coletivas e colegiadas, deliberativas e consultivas do CFH;
 Cooperar com a Direção do Centro para transitar informações entre o Conselho Universitário e o
Conselho de Unidade sobre assuntos de interesse do CFH;
 Agir junto aos órgãos colegiados e fóruns de representação de nossa Universidade no sentido da
afirmação da importância acadêmica e político-institucional do CFH frente à comunidade da UFSC;
 Valorizar os cursos de graduação e pós-graduação do CFH e reafirmar sua importância e a
centralidade na realização da missão e das metas de Universidade, na formação de recursos humanos,
na pesquisa e na contribuição para a sociedade;
 Em conjunto com a direção do CFH, defender junto a administração central, demandas dos cursos
de graduação e pós-graduação do Centro, priorizando as especificidades previstas em seus projetos
políticos pedagógicos;
 Fomentar e incentivar o debate sobre temas de interesse do CFH, em discussão no CUn;
 Defender no conselho as políticas de inclusão e respeito à diversidade na universidade, como sistemas
de cotas étnico-raciais e sociais, reconhecimento e respeito ao nome social de transgêneros e
transexuais, entre outras;
 Auxiliar a Direção do CFH no processo de disponibilização à comunidade do Centro de informações
sobre projetos e processos, de interesse da nossa comunidade, em tramitação no Conselho Universitário
– divulgando uma síntese dos desdobramentos das discussões e votação no CUn;
 Unir forças com a Direção do Centro para promover no Conselho Universitário um debate crítico
das políticas nacionais e da UFSC, apoiando iniciativas que visem à ampliação, suporte e consolidação
das atuais políticas de ação afirmativa, em todos os níveis de formação;
 Defender e propor no CUn medidas que garantam e ampliem as atuais políticas de permanência
estudantil, com atenção às necessidades discentes nos diferentes cursos de graduação e pós-graduação
do CFH;
 Auxiliar a direção do CFH na criação de espaços de reconhecimento e respeito à diversidade étnica,
de gênero e orientação sexual, o combate ao racismo, à misoginia e toda forma de preconceito.
 Lutar pela defesa da Autonomia Universitária e da manutenção de normas democráticas de eleição e
deliberação em nossa Universidade;
 Envolver a UFSC institucionalmente na defesa da carreira docente e do serviço público em seu
conjunto, contra a proposta de Reforma Administrativa que tramita atualmente no Congresso Nacional.
Todas as informações sobre as reuniões do CUn são disponibilizadas no site de Representação Docente no
CFH: https://representacfh.ufsc.br/
A consulta ao Colégio Eleitoral será realizada no dia 19 de julho de 2021, no Sistema E-Democracia...
Participem!
https://cfh.ufsc.br/2021/06/colegio-eleitoral-dasos-professorases-do-cfh-e-convocado-para-eleicoes-derepresentantes-junto-ao-cun/

