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Ata da reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 15 de março de
2021. Com a presença dos Professores: Larissa Fabricio Zanin - Diretora do Centro de
Artes, Kleber Perini Frizzera – Chefe  do Departamento de Arquitetura e Urbanismo,
Victor Ismael Gentilli – Chefe do Departamento de Comunicação Social, Débora Fida
Rosenfeld – Chefe do Departamento de Desenho Industrial, Ernesto Hartman Sobrinho
– Chefe do Departamento de Teoria da Arte  e Musica,  Erick Orlosk – Subchefe do
Departamento de Artes Visuais, Aline Nogueira Costa - Coordenadora do Colegiado de
Arquitetura e Urbanismo, Alexandre Siqueira Freitas – Coordenador do Colegiado de
Música (licenciatura),  Vera Lucia Simões – Subcoordenadora do Colegiado de Artes
Visuais, Rafael Bellan Rodrigues de Souza – Coordenador do Colegiado de Jornalismo,
Almiro Soares Filho – Subcoordenador  do Colegiado de  Artes  Plásticas, Victor Neves  de
Souza – Coordenador do Colegiado Musica (bacharelado), Claudio Renato Zapalá Rabelo
– Coordenador do Colegiado Publicidade e Propaganda, Mauro Pinheiro - Subcoordenador
do Colegiado de Desenho Industrial, Pedro Silva Marra – Subcoordenador do Colegiado de
Cinema e Audiovisual, Flávia  Mayer dos Santos Souza - Coordenadora do PósCOM,
Bruno Massara Rocha – Coordenador do PPGAU, Aparecido Jose Cirilo – Coordenador
do PPGA, Alexandre Curtiss Alvarenga - Representante no CEPE.  Ausência justificada:
Simone  Azevedo.  Havendo  quórum  foi  iniciada  a  reunião  sob  a  presidência  da
Professora  Larissa  Fabricio  Zanin.   reunião.  INFORMES:  1)   A Professora  Larissa
informou sobre a abertura das janela, relatando que as alternativas que forma testadas
não deram certo  e que a SI  segue buscando um modo de garantir  a  abertura das
mesmas. 2)  Informou da orientação do DGP referente aos processos de atividades
esporádicas com limite de horas anuais que passam a ser registradas pela chefia do
servidor ou delegado diretamente no SREF. 3) Professora Larissa fez agradecimentos a
servidora Simone pela Palestra ministrada no dia 11 de março, destacando a qualidade
do debate apresentado pela servidora. PAUTA:  1) Apreciação da ata da reunião do
dia  26/02/2021. Com o não houve nenhuma manifestação de correção  foi colocada
em  votação.  Aprovada  a  unanimidade. 2)  Processo  n.  23068.007411/2021-80.
Prof.José Edgard Rebouças  solicitação de afastamento para Estágio Pós-Doutoral
no período de 14 de Junho de 2021 a 13 de Junho de 2022. Relator: Conselheiro Victor
Neves de Souza.   Procedida a leitura do relato seguido de parecer  com o segue:
“Considerando que a documentação exigida pelos instrumentos normativos encontra-se
presente  e  apropriadamente  instruída  pelo  solicitante  e  pelo  Departamento  de
Comunicação  Social,  faltando  anexar  somente  o  extrato  de  ata  desta  reunião  do
Conselho Departamental do Centro de Artes; considerando também que o solicitante
cumpre as exigências previstas para o afastamento; e considerando ainda que o mérito
da proposta é de interesse do Departamento no qual está lotado o professor; sou de
parecer favorável à aprovação da solicitação do docente José Edgard Rebouças de
afastamento para estágio pós-doutoral no período de 14 de Junho de 2021 a 13 de
Junho  de  2022  “.   Após  as  discussões,  foi  colocado  em  votação  –  Aprovado  a
unanimidade.  3) Processo  n°: 23068.014461/2021-13. Professora Ruth de Cassia



dos Reis solicitando autorização para exercer atividade esporádica junto à Faculdade
de Direito de Vitória,  no dia 18 de março de 202.   Relator:  Conselheiro Alexandre
Siqueira de Freitas. Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue:“q que
declara favoravel a aprovação da referida solicitação e informa que seja obedecido as
normas   da Diretoria de Gestão de Pessoas de que seja registrado no Sistema de
Registro  Eletrônico  de  Frequência  -  SREF  as  esporádicas  remuneradas.  Após
discussões, foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 4) Colegiado do Curso
Publicidade  e  Propaganda   encaminhando  a  Ata  da  Eleição  para  o  cargo  de
Coordenador  e  Subcoordenador  do  Curso  de  Comunicação  Social  –  Publicidade  e
Propaganda. Eleitos os professores Cláudio Renato Zapalá Rabelo, como coordenador
e Rosane Vasconcelos Zanotti, como subcoordenadora do curso. Após as discussões
foi homologado pelo Conselho Departamental o referido resultado da eleição. 5) Proc.
23068.007844/2020-35  profa.  Dra.  Angela  Maria  Grando  Bezerra   solicitando
continuidade  como  prestadora  de  serviço  voluntária  em  atividades  de  pesquisa  e
ensino  de  Pós-Graduação  no  PPGA-UFES   para  exercer  as  atividades  de
desenvolvimento de pesquisa, ensino e orientação em nível de pós-graduação.  Relator:
Conselheiro Bruno Massara Rocha. Procedida a leitura do relato seguido de parecer
como segue:  “Considerando  a  ótima  qualidade dos serviços  realizados nos últimos
anos pela professora Dra. Angela Grando em sua participação junto ao PPGA/UFES,
sou de parecer favorável para o pedido de prorrogação por mais dois anos, conforme
solicitação.“ Após as discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 6)
Processo  nº  23068.041101/2019-70.  Prof.  Ricardo  Mauricio  Gonzaga
encaminhando relatório de afastamento para licença capacitação, referente a um
período de 90 (noventa) dias, iniciados em 17/09/2019 e terminados em 16/12/2019.
Relatora: Conselheira Aline Nogueira Costa. Procedida a leitura do relato seguido de
parecer como segue: “…………………………….,Desta forma, tendo contemplado todos
os requisitos previstos na Resolução que rege a matéria,  havendo a aprovação do
Departamento de origem do Docente, faltando apenas o documento da ficha funcional
do servidor que pode ser anexada sem maiores problemas, sou de parecer favorável à
aprovação  do  relatório  de  afastamento  pós  licença  do  docente,  solicitando  a
complementação do processo com o documento referido, já solicitado anteriormente
pelo professor Ernesto Frederico Hartmann Sobrinho, em seu parecer do pedido de
licença. Assim como o professor Almiro Soares Filho, reforço a necessidade de que
relatórios  desta  natureza  sejam  encaminhados  ao  Departamento  respeitando-se  o
prazo de 90 dias do término do afastamento conforme previsto na resolução 18/1997 do
CUn.” Após as discussões, foi colocado em votação.  Aprovado a unanimidade.   Nada
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião .


	

