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OFÍCIO Nº 51/DPSI/2022 
 

Florianópolis, 29 de Novembro de 2022 
 
Aos Docentes, TAEs e Discentes do Departamento de Psicologia 
 
Assunto: Denúncia sobre Racismo e Nazismo 
 
  Diante da ocorrência de atos racistas e nazistas na UFSC, o Departamento de Psicologia reforça 
sua posição contrária a toda forma de discriminação e violência, considerados incompatíveis com os 
princípios do Departamento de Psicologia, e vem informar a todos que: 
 

1) A Ouvidoria é o  canal oficial de recebimento de denúncias na UFSC. No link 
https://ouvidoria.ufsc.br/denuncie-o-racismo-e-o-nazismo-na-ufsc/ é possível 
encontrar as instruções e recomendações sobre como realizar denúncias na 
plataforma Fala.Br. 
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2) Um debate sobre racismo e nazismo ocorreu no novo episódio da série de vídeos 
UFSC Explica. Para esta edição foram entrevistados os professores João Klug, do 
Departamento de História, Lia Vainer Schucman, do Departamento de Psicologia, e 
Rodrigo Alessandro Sartoti, do Departamento de Direito. O vídeo pode ser conferido 
no link https://www.youtube.com/watch?v=ptEdpqDe1mY. 

3) Dia 18 de novembro o Gabinete da Reitoria e representantes de diferentes Centros 
da UFSC se reuniram com o delegado Arthur Lopes, responsável pela Delegacia de 
Repressão ao Racismo e Delitos de Intolerância (DRRDI). O objetivo da reunião foi 
esclarecer a comunidade universitária sobre o andamento das investigações e ações 
que estão sendo tomadas. Mais informações podem ser verificadas no link 
https://noticias.ufsc.br/2022/11/reitoria-se-reune-com-delegado-para-discutir-
enfrentamento-ao-nazismo-e-racismo-na-universidade/#more-245514. 

4) O Conselho Universitário (CUn) da UFSC aprovou por unanimidade uma moção de 
enfrentamento ao nazismo e ao racismo em sessão extraordinária, aberta ao público, 
dia 22 de novembro, a qual pode ser lida no link 
https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2022/11/Mocao_de_Repudio_-
_Casos_de_neonazismo_e_racismo.pdf. 

5) No âmbito do Departamento de Psicologia, o eventual aparecimento de novos 
ocorridos deste tipo devem ser sempre comunicados imediatamente à Chefia de 
Departamento e/ou à Coordenação de Curso (presencialmente na secretaria do 
Departamento/Curso, ou no ramal 9283, ou pelos e-mail 
depto.psicologia@contato.ufsc.br e curso.psicologia@contato.ufsc.br). 

6) O Departamento de Psicologia está articulado e integrado às diretrizes e orientações 
do Centro de Filosofia e Ciências Humanas e da Reitoria. 

 
  Atenciosamente, 
 

______________________________________ 
CAROLINA BAPTISTA MENEZES 

Chefe do Departamento de Psicologia 
Port. Nº. 188/2021/GR 
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