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Ata da reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 13 de julho de 2020. 
Com a presença dos Professores: Larissa Fabricio Zanin – Diretora Pró-Tempore do 
Centro de Artes, Stela Maris Sanmartin.– Chefe do Departamento de Artes Visuais, 
Ernesto Hartman Sobrinho – Chefe do Departamento de Teoria da Arte e Música, Edna 
Aparecida Nico Rodrigues – Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Maria 
Nazareth Bis Pirola – Subchefe do Departamento de Comunicação Social, Débora Frida 
Rosenfeld – Chefe do Departamento de Desenho Industrial, Ana Claudia Berwanger – 
Coordenadora do Colegiado de Desenho Industrial, Pedro Marra – Subcoordenador do 
Colegiado de Cinema e Audiovisual, Cláudio Renato Zapalá Rabelo – Coordenador do 
Colegiado de Publicidade e Propaganda, Aline Nogueira Costa - Coordenadora do 
Colegiado de Arquitetura e Urbanismos, Alexandre Siqueira Freiras – Coordenador do 
Colegiado de Música (licenciatura), Maira Pego de Aguiar – Coordenadora  do Colegiado 
de Artes Visuais, Rafael Bellan Rodrigues de Souza – Coordenador do Colegiado de 
Jornalismo, Cláudia Maria França da Silva – Coordenadora do Colegiado de Artes 
Plásticas, Victor Neves de Souza – Coordenador Colegiado Musica -Bacharelado, Flávia 
Mayer dos Santos Souza - Coordenadora da Pós DPCOM, Myriam Salomão – 
Representante no CEPE e Esther Nunes Klein Gama – Representante dos Técnicos em 
Educação. Representantes discentes: Ronald Almeida, Edivaldo da Silva Aragão Junior, 
Weslley Vitor da Silva e Vivian Siqueira Gomes. Ausência justificada: Aparecido José 
Cirilo.  Havendo quórum foi iniciada a reunião. INFORMES: 1) Prof. Larissa informou que 
durante o período de suspensão das atividades presenciais a equipe de limpeza está 
trabalhando em horário reduzido, de 8 às 12. A solicitação de limpeza dos prédios e/ou 
salas deve ser agendada com a Salete ou com o encarregado da empresa. 2) A 
professora Larissa informou que enviou para os chefes o ofício nº 05/2020 da Prograd 
que trata das orientações para as defesas de TCC. Destaca a importância dos 
departamentos e colegiados normatizarem os processos de defesa nesse período de 
suspensão de atividades presenciais. 3) A professora Larissa informou que haverá uma 
reunião com a Superintendência Infraestrutura e com os presidentes das comissões dos 
planos de contingência de cada departamento para tratar das necessidades de 
manutenção e obras nos prédios para preparação dos espaços para quando houver a 
retomada das atividades presenciais. Informou também que a SI está realizando uma 
nova contratação de serviço de limpeza que incluirá também serviços de desinfecção. 5) 
Professora Larissa solicitou aos Departamentos que indiquem nomes para representante 
do CAR junto a Câmara de Extensão. Destacou que enviará a solicitação por e-mail. 6) 
Professora Ana Claudia informou, em nome da Comissão de Vagas Docentes do CAr, 
que a comissão vem se reunindo rotineiramente, e que entre suas atividades consta a 
revisão da Res. 02/2005 - Cepe, que trata das Normas para Alocação de Vagas de 
Docentes na UFES. A professora Ana informou que, ao realizar a leitura da 
resolução,  comissão decidiu encaminhar email ao DAOCS, solicitando informações a 
respeito da operacionalização da resolução em questão. A professora informou que não 
houve resposta ainda. A professora Ana informou ainda que, em razão do debate 
realizado pelo Conselho Departamental sobre a aceitação de professores voluntários, o 
DDI decidiu solicitar ao CEPE esclarecimentos, nos seguintes termos: em debate 
realizado em 08/07/2020, a Câmara Departamental de Desenho Industrial levantou a 
hipótese de que a Prestação de Serviço Voluntário, no âmbito docente, esteja sendo 
utilizada para compensar fragilidades em relação à composição insuficiente de alguns 
departamentos, em termos de quadro docente efetivo. Por isso, o DDI encaminhou 
manifestação e consulta ao Cepe, sobre os seguintes pontos: existe algum levantamento 
ou estudo por parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Comissão de Política 



Docente) a respeito da quantidade, frequência e motivações departamentais para a 
aceitação de Prestação de Serviço Voluntário em âmbito docente, especialmente 
considerado que a Resolução 26/1999 já está em vigor há mais de vinte anos? No que 
diz respeito à Resolução 02/2005, quantas vezes a e em que anos a norma foi utilizada 
na universidade? As vagas que foram objeto da distribuição amparada pela resolução 
eram vagas novas ou vagas que já pertenciam aos departamentos? A professora Ana 
disponibilizou ainda o número do Processo Digital (23068.029829/2020-67), para que os 
interessados possam acompanhar a consulta. 7) Professor Rafael Bellan solicitou 
esclarecimentos a respeito da reunião conjunta do CEPE e CUn sobre os planos de 
contingência e biossegurança.  A professora Myriam informou que a reunião tem como 
pauta a apresentação da versão final dos planos e aprovação de encaminhamentos. 
PAUTA: 1) Apreciação e aprovação das Atas  09/06 – 26/06 – 30/06 e 07/07/2020.  Após 
discussões foram aprovadas a unanimidade.  2) Representação do Centro de Artes 
junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa da UFES – CEPE.  Professora Larissa  
informou que duas chapas se inscreveram sendo elas:  Prof. Alexandre Custiss Alvaranga 
(DPCOM) e Gisele Barbosa Ribeiro (DAV) para titular e suplente, respectivamente, e 
Professores Augusto Alvarenga (DAU) e Marcela Alves de Almeida (DAU) para titular e 
suplente, respectivamente. Professora Larissa lembrou que no momento existe uma vaga 
em aberto deixada pela Professora Viviana Mônica Vermes, sendo colocado em votação 
qual das duas chapas deve assumir essa vaga. Em votação, foi eleita com 13 votos a 
chapa composta pelo do Professor Alexandre Curtiss e pela professora Gisele Ribeiro. 
Sendo assim, fica  a segunda chapa composta pelo professor Augusto Alvarenga e pela 
professora Marcela Almeida para assumir assim que a Professora Myriam Salomão 
deixar o cargo.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 

   


