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Define normas para uso das instalações do Instituto de 
Documentação e Investigação em Ciências Humanas, seu 
acesso e utilização de espaços reservados para, eventos 
reuniões, pesquisa, estudo e estacionamento. 

 

O Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED, da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Resolução nº30/2012 – 
CONSUNI, que cria e o Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas – IDCH 
Resolve: 

I – DO USO DAS SALAS e ESTACIONAMENTO 

Art. 1º -  O acesso às  salas  onde estão guardados os acervos só é permitidos aos 
funcionários do IDCH, e ou por outras pessoas devidamente autorizadas pela Coordenação do 
Instituto.  

Art. 2º -  As salas  reservadas para estudo e pesquisa, só podem ser usadas por 
pessoas que forem consultar e ou pesquisar os acervos do IDCH, e outras devidamente autorizadas 
pela Coordenação do Instituto.  

 
Art. 3º -  As salas reservadas para eventos, palestras, reuniões, orientações, aulas do 

IDCH só poderão ser utilizadas por solicitação e presença efetiva de colaboradores efetivos da 
(professores e funcionários) da UDESC  mediante   agendamento prévio do local   por e-mail 
(idch.faed@udesc.br ) ou telefone (48/3664-8561, 48/3664-8562,  48/3664-85675)  e sua utilização 
restringe-se ao  horário efetivo de seu funcionamento (de segunda a sexta-feira das 8h às 18h). Nos 
finais de semana e dias de feriados, o acesso é vedado em função da ausência de servidores para 
recepção  e guarda de seus acervos. 

 
Art. 4º As vagas de estacionamento no prédio do IDCH são de uso exclusivo dos 

servidores lotados no local, de professores e pesquisadores que realizam, efetivamente, pesquisa em 
seus acervos e ou vierem a participar de reuniões, eventos no Instituto. 

 
II - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5º  Pessoas não vinculadas ao IDCH devem preencher e assinar lista de presença 
no IDCH, que fica com os vigilantes 

Art. 6º  Não é permitido comer e beber nas salas dos acervos bem como locais 
reservados para pesquisa e estudo. 

Art. 7º  Os casos especiais e/ou omissos nesta instrução serão resolvidos pela 
Coordenação do IDCH ouvidos o Diretor Geral da FAED. 

 

Florianópolis, 08 de fevereiro de 2016 

 

 

 

 Maria Teresa Santos Cunha 

Coordenadora do IDCH 


