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Ofício Circular nº 005-2021/CAA-CFH/Infraestrutura                                

  
  

Florianópolis, 17 de setembro de 2021.  
  
  
  
Às Chefias de Departamento do CFH, demais servidores e usuários   
  

Assunto: orientações para solicitações de acesso aos espaços físicos do CFH.   

  
  
Prezados, 
 
A fim de readequar procedimentos de solicitação de acesso aos espaços físicos do CFH, 
tanto durante a vigência do período de suspensão das atividades presenciais na UFSC 
decorrente da pandemia do novo coronavírus, quanto na futura regularização das 
atividades presenciais na Instituição, o setor de Infraestrutura do CFH informa que: 
 

1. A partir do dia 20 de setembro de 2021, os pedidos de acesso aos ambientes 
do CFH deverão ser efetuados através do site do CFH, menu Serviços > Acesso 
ao Centro, ou ainda diretamente pelo seguinte endereço:  
https://v2-gestao.cfh.ufsc.br/servicos/acesso-centro 

2. O prazo de resposta aos pedidos de acesso é de 24 horas; 
3. Após a solicitação, os(as) solicitantes receberão um e-mail confirmando o 

resultado da análise do seu pedido; 
4. Durante o período de pré-fase 2, que se inicia em 20 de setembro, não serão 

autorizados no sistema acessos de estudantes ou da comunidade externa 
(somente de TAEs e docentes). 

5. Os pedidos excepcionais para realização de atividades regulares envolvendo 
estudantes permanecem devendo seguir o determinado pela Portaria 
Normativa 399/2021/GR e pelo Guia de Biossegurança da UFSC; 

6. Casos omissos ou especiais serão analisados pela Direção do CFH. 
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Por fim, o setor de Infraestrutura destaca que:  
 

x NÃO serão aceitos pedidos de acesso pontuais fora do novo sistema. 
Solicitações enviadas por e-mail ou outros meios não serão mais consideradas. 

 
Informações sobre o sistema de solicitação de acesso às dependências do CFH no 
período da pandemia poderão ser obtidas junto às Chefias de Departamento e 
Coordenadores de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação. 
 
 

Atenciosamente,  

  

 

________________________________  
DAVI MAGALHÃES LIMA  

Técnico de Informática do CFH  
  
  
 

________________________________  
JONATAN SERNAJOTTO URBANO DE MORAES  

Administrador de Edifícios do CFH  
 
 
 

________________________________  
FERNANDO MATOS RODRIGUES  

Administrador de Edifícios do CFH 
Agente patrimonial do CFH 
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Universidade Federal de Santa Catarina
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Correspondência 5/INFRA/CFH/2021 Vol.: 1

Origem

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor: INFRA/CFH - Serviço de Infraestrutura

Responsável: Fernando Matos Rodrigues
Data encam.: 17/09/2021 às 18:51

Destino

Órgão: UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
Setor: DIR/CFH - Diretoria do Centro de Filosofia e Ciências Humanas

Despacho

Motivo: Para Ciência
Despacho: Prezados,

Para conhecimento de vossas senhorias e posterior divulgação aos colegas
servidores docentes e técnico-administrativos, encaminhamos Ofício Circular em
anexo.

Grato pela atenção.
setor de Infraestrutura
CFH-UFSC
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