
 
 

Excerto de Ata da oitava Reunião Ordinária do Departamento de Artes Visuais do Centro de 
Artes da Universidade Federal do Espírito Santo, realizada ao décimo terceiro dia do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas na plataforma Cisco/Webex, sob a 
presidência da profa. Stela Maris Sanmartin, chefe do Departamento de Artes Visuais e com a 
presença online dos Professores: Ananda Carvalho, Aline Maria Dias, Almiro Soares Filho, 
Aparecido José Cirilo, Carlos Eduardo Dias Borges, Cláudia Maria França da Silva, Daniel Hora, 
Diego Rayck da Costa, Erick Orloski, Fernando Augusto dos Santos Neto, Fernando Gomez 
Alvarez, Gilca Flores de Medeiros, Gisele Barbosa Ribeiro, Isabela Nascimento Frade, João 
Wesley de Souza, Lincoln Guimarães Dias, Marcos Paulo Martins de Freitas, Paulo Fernando 
Araújo Marendino, Raquel de Oliveira Pedro Garbelotti, Ricardo Mauricio Gonzaga, Rosana Lucia 
Paste, professores substitutos Paola Sarlo Pezzin e representante técnico-administrativo Juliana 
Orlandi Coan. Encontram-se afastados para doutoramento os Professores Clériston Boechat de 
Oliveira, Fabíola Veloso Menezes e Rafael Pagatini. Encontra-se afastado para pós-
doutoramento o professor Yiftah Peled. Encontra-se afastada por questões de saúde a 
professora Bettina Gatti Caiado da Rocha.  Ausente com justificativa: Larissa Zanin. Ausentes 
sem justificativa: Orlando da Rosa Faria e Valdelino Gonçalves dos Santos Filho.............................  

 

Terceira inclusão: Documento avulso nº 23068.028060/2021-41. Homologação da resposta do 
Departamento ao recurso apresentado pela candidata Maria Marta Baião Seba. Edital 30/2020. 
O prof. Marcos Martins, presidente da comissão examinadora do processo seletivo para 
contratação de professor substituto, regido pelo edital 30/2020, informou que o resultado final 
do processo seletivo foi divulgado no dia 07 de maio, e houve a interposição de recurso pela 
candidata Maria Marta Baião Seba. Após contextualização e leitura do recurso e da resposta da 
Comissão Examinadora, a chefe de Departamento procedeu à leitura de sua manifestação, 
conforme se segue: “Sobre o pedido de esclarecimentos encaminhado por e-mail a este 
departamento: “Solicito informações sobre os procedimentos e orientações adequadas a 
resposta à resolução apresentada pela comissão de seleção do edital 30/2020, ao recurso 
apresentado por mim, candidata inscrita na seleção regida pelo edital citado acima, bem como, 
o endereço eletrônico e o prazo para envio do documento.” 1. Esclarecemos que os 
procedimentos e orientações aos candidatos se deram da seguinte forma: Toda a comunicação 
foi feita eletronicamente, por meio do e-mail do Departamento de Artes Visuais. O resultado 
final foi divulgado na sexta-feira, 07/05 via e-mail, sendo a informação sobre o local de 
impetração de recursos retificada também via e-mail enviado a todos os candidatos (print de 
tela abaixo). Além disso, a informação foi divulgada no site do Centro de Artes (vide print a 
seguir), página indicada no edital de retomada do processo seletivo, publicado no D.O.U (Edital 
nº 53/2021, de 14/04/2021). 2. Com relação ao recurso apresentado: A Comissão Examinadora 
recebeu seu recurso no dia 11/05 e respondeu no dia 12/05, obedecendo ao prazo máximo de 
48h úteis determinado pela resolução nº 41/2011 – CEPE. Ao indeferir sua solicitação, a 
Comissão Examinadora indicou que a reprovação se deu na prova de aptidão didático-prática, 
com justificativa detalhada por cada professor avaliador, em etapa que antecede a avaliação de 
currículo e portifólio. Parecer: Concluo ratificando a posição da comissão com base na resolução 
e edital: “Dado os pareceres acima, a requerente foi eliminada, de acordo, com o disposto no 
Art. 14. § 1o da Resolução No 41/2011 e ao Edital 30/2020 D.O.U item "7.2" subitem "a". A saber: 
- A prova de aptidão didática (obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório); - A nota da 
prova de aptidão didática será atribuída em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, conforme 
Anexo III da Resolução n. 41/2011-CEPE, sendo considerado eliminado o candidato que obtiver 



 
nota inferior a 60 (sessenta) pontos nessa prova.”. Em votação, a câmara departamental 
homologou as respostas da comissão examinadora e da chefia. Desta forma, o recurso 
impetrado pela candidata foi indeferido por unanimidade............................................................. 
 

Confere com o original. 

Vitória, 13 de maio de 2021. 


