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Ata da reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 14 de maio de
2021. Com a presença dos Professores: Larissa Fabricio Zanin - Diretora do Centro de
Artes, Débora Frida Rosenfeld – Chefe do Departamento de Desenho Industrial, Kleber
Perini  Frizzera – Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo,  Victor Ismael
Gentilli  –  Chefe do Departamento  de Comunicação Social,  Stela  Maris  Sanmartin  –
Chefe  do  Departamento  de  Artes  Visuais,  Vera  Lucia  de  Oliveira  Simões  –
Subcoordenadora  do  Colegiado  de  Artes  Visuais,  Claudia  Maria  França  da  Silva  –
Coordenador  do  Colegiado  de  Artes  Plásticas,  Potiguara Curione  Menezes  –
Coordenador  do  Colegiado  Musica  (licenciatura),  Claudio  Renato  Zapalá  Rabelo  –
Coordenador do Colegiado Publicidade e Propaganda, Priscilla Garone - Coordenadora do
Colegiado de Desenho Industrial, Rafael Bellan Rodrigues de Souza – Coordenador do
Colegiado de Jornalismo,  Cleber José Carminatti – Coordenador do Colegiado Cinema e
Audiovisual,  Bruno Massara – Coordenador do PPGAU, Alexandre Curtiss Alvarenga -
Representante no CEPE e Flávio Tapajós – Represente dos Técnicos em Educação.
Ausência justificada: Professores: Ernesto Frederido Hartman Sobrinho, Aline Nogueira
Costa, Rosana Lucia Paste,  Flávia Mayer, Maira Pego de Aguiar e Augusto Alvarenga.
Havendo quórum foi iniciada a reunião sob a presidência da Professora Larissa Fabrício
Zanin. INFORMES: 1) Professora Larissa convidou a todos para a conversa que terá
hoje as 17 horas com os professores André Abe – Prof. aposentado, Paulo Vargas –
Reitor e Kleber Frizzera – ambos do Departamento de Arquitetura e Urbanismo em
continuação  as  comemorações  do  aniversario  de  Centro  de  Artes.  PAUTA:  1)
Aprovação da Ata da reunião do Conselho do dia  14/05/2021. Em discussão. Como
não  houve  manifestação  de  correção,  foi  colocado  em  votação.  Aprovada  a
unanimidade.  2)  Proc.  digital  nº  23068.026662/2021-63. Colegiado de  Música  -
licenciatura. Encaminhando ata da eleição dos coordenadores. Eleitos Profs. Potiguara
Curione de Menezes e  Alexandre Siqueira de Freitas. - Encaminhado “ad referendum”.
Após esclarecimentos e discussões, foi homologado pelo Conselho Departamental.  3)
Documento avulso n°: 23068.026320/2021-43. Professor Lincoln Guimarães Dias
solicitando autorização para exercer atividades esporádicas remunerada ministrando
curso online de curta duração com o tema "O que é Arte?" promovido pela Galeria
Matias Brotas. Relator: Conselheiro Rafael Bellan Rodrigues de Souza.  Procedida a
leitura do relato seguido de parecer como segue: “ Por se tratar de uma atividade em
concordância  com  o  previsto  na  Resolução  13/2002  que  rege  as  normas  destas
atividades na UFES e com o Memorando Circular n° 002/2017-PROGEP/UFES, e por
estar  este  processo  devidamente  instrumentalizado,  sou  de  parecer  favorável  a
aprovação“. Após as discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 4)
Processo  digital  n°:  23068.023549/2021-26  .  Professora  Stela  Maris  Sanmartin
solicitando licença capacitação com data de início prevista para 01/07/2021 e duração
de 90 dias. Relator:  Conselheiro Ernesto Frederico Hartmann Sobrinho. Procedida a
leitura  do  relato  seguido  de  parecer  como  segue:   “  ………………………
…………...Destacando a relevância da proposta de estudos programados da docente e,
devidamente  instruído  o  processo  face  a  resolução  supracitada,  sou  de  parecer



favorável a aprovação de sua licença por este colegiado “. Após as  discussões, foi
colocado  em  votação.  Aprovado  a  unanimidade.  5)  Processo  digital nº

23068.024574/2021-27. Solicitação para concessão de Licença para Capacitação da
Professora  Martha  Machado Campos Relator:  Conselheiro  Cláudio  Renato  Zapala
Rabelo. Procedido a leitura do relato seguido de parecer como segue: “O processo está
devidamente instruído e aponta atender os interesses de capacitação do Departamento
de  Arquitetura  e  Urbanismo.  Após  análise  de  toda  a  documentação,  SMJ,  sou  de
parecer favorável à solicitação de licença capacitação requerida pela professora Martha
Machado  Campos”.  Após  as  discussões,  foi  colocado  em  votação.  Aprovado  a
unanimidade.  6)  Documento  avulso  nº  23068.024218/2020-22,  professora  Dra.
Eneida Maria Souza Mendonça encaminhando relatório final de atividades de seu
afastamento  para  licença para  capacitação.  Relatora:  Conselheira   Maira   Pego de
Aguiar.  Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue: “Considerando
que o processo apresenta documentação adequada às normas vigentes e concernentes
à Licença capacitação da Ufes e que a professora cumpriu as atividades previstas no
Plano  de  estudos  para  Licença  Capacitação,  conforme  comprova  a  documentação
anexa ao processo. Considerando ainda a relevância do trabalho produzido para as
atividades da professora junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo, bem como para o
DAU, sugiro a este conselho a aprovação do Relatório de Licença Capacitação – Parte1
e Parte 2 – da Professora Eneida Maria Souza Mendonça.” Em discussão, seguido de
votação. Aprovado a unanimidade. 07)  Documento avulso nº 23068.021461/2021-70.
Planos de Atividades Docentes (PADs) do Departamento de Artes Visuais do segundo
semestre de 2020 (EARTE). Relatoras: Conselheiras Aline Nogueira Costa e Pricilla
Maria Cardoso Garone. Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue:
“Considerando que o PAD enviado pelo Departamento de Artes Visuais se encontra
devidamente  preenchido,  s.m.j.,  somos  favoráveis  à  aprovação  dos  Planos  de
Atividades  Docentes  apresentados  pelo  Departamento  de  Artes  Visuais”.  Após  as
discussões, foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 8) Processo digital n°:
23068.020966/2021-17.  Professor  Kleber  Perini  Frizzera  solicitando  autorização
para exercer atividades esporática para realizar atividade esporádica remunerada no
Seminário  on  line  "Vitória  Cidade  do Mundo",  promovido pelo  Coletivo  "A Partir  do
Centro", financiado pela SECULT, Secretaria de Cultura do Governo do Estado, através
do edital da Lei Aldir Blanc a ser realizado nos dias 18/20 de maio do corrente ano.
Relatora: Conselheira Rosana Lucia Paste. Procedida a leitura do relato seguido de
parecer  como segue:  “Salvo melhor juízo sou de parecer  favorável  a aprovação da
solicitação do Profº Kleber Frizzera.” Após as discussões seguido de votação. Aprovado
a unanimidade.   9)  Processo Digital:  nº  23068.022498/2021-15.  Professora Clara
Luiza  Miranda  solicitando  autorização  para  exercer  atividades  esporádicas
remunerada. Relator: Conselheiro Cleber Jose Carminatti. Procedida a leitura do relato
seguido de parecer como segue:.. “Dito isso, em consonância com a resolução 13/2020
do  CUn/Ufes  que  condiciona  a  liberação  do  exercício  de  atividade  esporádica
remunerada  à  aprovação  do  Conselho  Departamental,  no  caso  do  CAr,  e  também
entendendo a justificativa da profa. Clara Luiza Miranda ao fazer tal pedido depois da
atividade cumprida, bem como a apreciação e aprovação do pedido. por parte dos seus
pares junto ao DAU, somos de parecer FAVORÁVEL à aprovação da solicitação da
docente.” Apos as discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 10)
Processo  Digital:  nº  23068.023641/2021-96.  Professora  Clara  Luiza  Miranda
solicitando autorização  para  exercer  atividades  esporádicas  remunerada.  Relator:
Conselheiro Cleber Jose Carminatti. Procedida a leitura do relato seguido de parecer
como segue:…”Dito isso, somos de parecer FAVORÁVEL ao pedido da profa. Clara
Luiza Miranda.” Após as discussões, foi colocado em votação Aprovado a unanimidade.
11) Processo Digital nº 23068.009142/2021-96. Solicitação de abertura de Edital  –



Professor Visitante Estrangeiro para o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Arquitetura  e  Urbanismo  (níveis  Mestrado  e
Doutorado),  sendo  selecionado  o  candidato  José  María  Cabeza  Laínez,  para  a
ocupação do cargo. Após esclarecimentos foi o referido nome  HOMOLOGADO pelo
Conselho Departamental.  12) Proc. Digital nº 028358/2021-51. Eleição de Chefe e
Subchefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo/CAR. Eleitos os professores
Kleber  Perini  Frizzera  como  Chefe  e  Jarryer  Andrade  de  Martino  como  SubChefe,
respectivamente. Após as  discussões seguido de votação. Aprovado a unanimidade a
referida eleição.  13) Processo digital nº 23068.027905/2021-81. Prof. João Wesley
de Souza solicitando afastamento de suas atividades didáticas no período de 22 de
junho a 03 de julho de 2021, para fins de montagem e apresentação da instalação
cinética Galáxia na 4a Bienal Internacional de Andorra L’ANDART 21, evento que vai
ocorrer  na  cidade  de  Andorra-a-Velha.  Relator:  Conselheiro  Kleber  Perini  Frizzera.
Procedida a leitura do relato seguido de parecer que declara favorável a aprovação da
solicitação.  14) Documento avulso n°:23068.022963/2021-18. Prof. Rafael Pagatini
solicitando  autorização  para  exercer  atividades  esporáticas  remunerada,  para
participar  do  acompanhamento  de  montagem  da  obra  "Retrato  oficial"  (2017)  e
participação em programa público". A obra "Retrato Oficial" é de sua autoria e estará na
exposição  "Ocupações  na  linha  do  tempo".  Relatora:  Conselheira  Priscilla  Maria
Cardoso Garone.  Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue:  “O
docente apresentou a documentação exigida e a solicitação está em conformidade com
a referida resolução, por ter explicitado a proposta e o tipo de participação do docente, a
duração  total  em  horas  e  o  período  compreendido.  Deste  modo,  sou  de  parecer
favorável  à  aprovação.“  Após  as  discussões  seguido  de  votação.  Aprovado  a
unanimidade. 15)  Resolução nº 02 CAR. A professora Larissa informou que após a
correção da alteração proposta ao texto da Resolução, foi verificada a necessidade de
ajustar uma informação na tabela do Anexo II. Foi apresentada a alteração no texto e,
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a reunião.


	

