
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

 CENTRO DE ARTES

Extrato de Ata da reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 15 de
abril de 2021. Com a presença dos Professores: Larissa Fabricio Zanin - Diretora do
Centro de Artes, Maira Pêgo de Aguiar – Vice-Diretora do Centro de Artes, Victor Ismael
Gentilli  – Chefe do Departamento de Comunicação Social, Débora Frida Rosenfeld –
Chefe do Departamento de Desenho Industrial, Ernesto Frederido Hartmann Sobrinho –
Chefe do Departamento de Teoria da Arte e Musica, Stela Maris Sanmartin – Chefe do
Departamento de Artes Visuais, Aline Nogueira Costa - Coordenadora do Colegiado de
Arquitetura e Urbanismo,  Rosana Lucia Paste – Coordenadora do Colegiado de Artes
Visuais, Rafael Bellan Rodrigues de Souza – Coordenador do Colegiado de Jornalismo,
Alexandre Siqueira de Freitas – Coordenador do Colegiado Musica (licenciatura), Claudio
Renato Zapalá Rabelo – Coordenador do Colegiado Publicidade e Propaganda,  Priscilla
Garone  -  Coordenadora do  Colegiado  de  Desenho  Industrial,  Rafael  da  Silva  Paes
Henriques – Coordenador  Adjunto do  PósCOM,  Alexandre  Curtiss  Alvarenga  -
Representante no CEPE. Flavio Barbolomeu – Represente dos Técnicos em Educação.
Ausência justificada:  Claudia França, Bruno Massara e  Augusto Alvarenga. Havendo
quórum foi iniciada a reunião sob a presidência da Professora Larissa Fabricio Zanin.
INFORMES:  Como não havia  informes,  foi passado a PAUTA: 1)  Apreciação da  Ata
da reunião  do  Conselho  Departamental  do  dia  30/03. Em discussão.  Não  havendo
manifestação  contrarias,  foi  colocado  em  votação.  Aprovada  a  unanimidade. 2)
Documento avulso n°: 23068.017597/2021-85.  Prof. Aparecido José Cirilo, solicitando
autorização para exercer atividades esporádicas não remunerada,  para participar  de
evento nacional de sua área de atuação entre os dias 24 e 26 de março de 2021. A
atividade, uma mesa redonda, tem a duração de 2 horas. Relator: Cons. Cleber José
Caminatti. Após as discussões foi colocado em votação. Procedida a leitura do relato
seguido de parecer com segue: “O pedido se encontra em acordo com a resolução no.
13/2002  do  Cun/Ufes  que  fundamenta  essas  atividades,  assim  somos  de  parecer
favorável  a solicitação do professor Cirilo”.  Após as discussões seguido de votação.
Aprovado a unanimidade.  3) Documento avulso n°:  23068.017247/2021-19.   Prof.
Rosana Lucia Paste, solicitando autorização para exercer atividades esporádicas  nos
dias 26 e 27 de março de 2021 em atividade de sua área de atuação. A atividade é não
remunerada  e  totaliza  12  horas  ao  todo.  Relator:  Cons.  Cleber  José  Caminatti.
Procedida a leitura do relato seguido de parecer com segue: “O pedido se encontra em
acordo com a resolução no. 13/2002 do Cun/Ufes que fundamenta essas atividades,
assim somos de parecer favorável  a solicitação da professora”.  Após as discussões
seguido  de  votação.  Aprovado  a  unanimidade.  4)  Processo  digital  n°:
23068.020054/2021-45.  Prof.  ERNESTO  FREDERICO  HARTMANN  SOBRINHO,
solicitando  autorização  para  participar  como  palestrante  no  curso/programa
Transformação  –  Atualização  de  professores  de  Piano  no  Brasil,  promovido  pela
Academia Cultura (ES), com carga horária de 2hs (duas), sendo que a palestra será
realizada  no  dia  2  de  Maio  de  2021  (domingo).  Relator:  Prof.  Augusto  Alvarenga.
Procedida a leitura do relato seguido de parecer que declara favorável a aprovação a



referida  solicitação.  Após  as  discussões  foi  colocado  em  votação.  Aprovado  a
unanimidade.  5) Processo digital n°: 23068.012063/2021-62.  Prof. Erly Milton Vieira
Junior,  solicitando autorização para exercer atividades esporádicas como CURADOR
CONVIDADO  da  realização  do  evento  CINEMA  BRASILEIRO  ANOS  2010  –  10
OLHARES. Suas atividades consistem em elaborar uma lista/programa com 5 longas.
Rfelatora: Conselheira Debora Frida Rosenfeld.  Procedida a leitura do relato seguido
de parecer como segue: “Salvo melhor juízo, sou de parecer favorável à aprovação da
presente solicitação do Prof. Erly Milton Vieira Junior. Após as discussões foi colocado
em votação. Aprovado a unanimidade. 6) Processo digital n°: 23068.021257/2021-59.
Colegiado de Curso de Design solicitando alteração das novas disciplinas optativas
para os PPCs 2020 do curso de Design. Relatora: Conselheira Maira Pêgo de Aguiar.
Procedida  a  leitura  do  relato  seguido  de  parecer  como  segue:
……………………………………………………….. “Considerando a relevância do pedido
para a atualização do curso sou de parecer favorável à aprovação da solicitação do
Colegiado de Curso de Design das disciplinas optativas citadas acima para o PPC 2020
do curso de Design.” Após as discussões seguido de votação. Aprovado a unanimidade.
7) Documento  avulso  n°:  23068.016324/2021-13.  Prof.  Yiftah  Peled,  solicitando
autorização para desenvolvimento de atividade complementar de Desenvolvimento de
exposição no Museu de Arte Do Espirito Santo (MAES) em Vitória no Período de 01 de
abril a 01 de dezembro. Relator: Prof. Augusto Alvarenga. Procedida a leitura do relato
seguido de parecer  que declara favorável a aprovação a referida solicitação.  Após as
discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 8) Documento avulso
n°:  23068.020957/2021-26.  Colegiado  de  Curso de  Design solicitando alteração
nos  parâmetros  técnicos  do  SIE  (Sistema  de  Informações  Educacionais),  para
registro de Atividades Complementares. Relatora: Conselheira Maira Pêgo de Aguiar.
Procedida  a  leitura  do  relato  seguido  de  parecer  como  segue:
………………………………………………………..  “Neste  sentido,  considerando  a
relevância da solicitação e que dela depende a aprovação do Conselho Departamental
do  Centro  de  Artes  sou  salvo  melhor  juízo,  de  parecer  favorável  a  aprovação  da
solicitação  do  Colegiado  de  Curso  de  Design  ao  DDP/Prograd,  de  alteração  nos
parâmetros técnicos do SIE (Sistema de Informações Educacionais), para registro de
Atividades  Complementares.”  Após  as  discussões  seguido  de  votação.  Aprovado  a
unanimidade. 9) Processo digital n°: 23068.021178/2021-48. Colegiado de Curso de
Design solicitando aprovação das novas disciplinas optativas para os PPCs 2015
e 2020 do curso de Design. Relatora: Conselhara Maria Pêgo de Aguiar. Procedida a
leitura do relato seguido de parecer como segue: “Considerando a relevância do pedido
para a atualização do curso sou de parecer favorável à aprovação da solicitação do
Colegiado de Curso de Design das disciplinas optativas citadas acima para os PPCs
2015 e 2020 do curso de Design”. Após as discussões seguido de votação. Aprovado a
unanimidade.  10) Documento avulso n°: 23068.010463/2021-33.  Departamento de
Artes  Visuais.  Encaminhando  Planos  de  Atividades  Docentes  2020/1  de  25
servidores  lotados  no  Departamento.  Relator:  Cons.  Ernesto  Frederico  Hartmann
Sobrinho.   Procedida  a  leitura  do  relato  seguido  de  parecer  como  segue:
“……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..  Estando  devidamente  regulamentadas  por
portarias ou documentos similares, as atividades de administração e extensão somam-
se  as  autorizadas  e  com  carga  horária  atribuída  pelo  departamento  em  pesquisa,
contabilizando para 23 dos 25 docentes a carga horária de 40hs. Ainda, observa-se que
todos os membros do departamento ministraram ao menos duas disciplinas no período
vigente ao relatório, com exceção do Prof. Aparecido Cirilo que goza da prerrogativa de
manter sua carga horária mínima de 4 hs devido ao cargo de coordenação que ocupa



no programa de pós-graduação. Todavia, é notável o desenvolvimento deste docente
nas  atividades  de  extensão  e  mesmo  no  eixo  de  pesquisa.  Destaca-se  o  grande
número de docentes envolvidos em todos os 4 eixos (44, 11) com notável menção às
coordenadoras dos cursos de Artes, Profas. Rosana Paste e Claudia França e á própria
chefe  do  departamento,  profa.  Stella  Maris  No  que  diz  respeito  aos restantes  dois
docentes, profa. Bettina Gatti e prof. Paulo Marendino, seus PADS apenas DESPACHO:
FOLHA DE DESPACHO Documento avulso n°: 23068.010463/2021-33 Assunto: Outros
assuntos referentes à administração geral contabilizam 20hs. Não indicando nenhuma
atividade m outro eixo que não seja o de ensino. Todavia, após esclarecimentos da
chefia do DAV anexados ao processo no documento ofício de 23 de março de 2021,
que reproduzo aqui, ‘Os dois professores se caracterizam como parte do corpo docente
que fez opção ao longo de suas carreiras docentes por concentrar suas atividades nas
atividades didáticas de ensino; 2. Se observado o PAD/RAD deles ao longo dos últimos
anos, se verá que a carga horária de ambos os professores sempre foi integralizada
com 4 turmas ou 3 programas diferentes,  o que está regulamentado na Resolução
60/1992 CEPE/ UFES e na própria Resolução interna do Centro de Artes nº2/2018. 3. A
pandemia e os seus desdobramentos na UFES e na sociedade geraram uma situação
atípica e incômoda para dar continuidade as atividades da universidade garantindo as
condições  de  biossegurança  que  se  fazem  necessárias.  Tal  garantia  institucional
somente foi viável de solução com a Resolução que regulamentou o Ensino Remoto
Emergencial Temporário (EARTE), que somente no segundo semestre do ano passado
tornou  possível  o  retorno  das  atividades  de  ensino,  tendo  os  departamentos  que
reoperarem em tempo irrisório a oferta de 2020/1 para que as atividades retornassem
de modo remoto. 4. Esse tempo muito exíguo apenas permitiu acertos acanhados e
limitados tanto por parte do colegiado quanto dos departamentos, limites provocados
também pela capacidade do parque de informática da UFES e mesmo dos professores
que se viram obrigados a atuarem em modalidade de ensino-aprendizagem remoto,
usando plataformas virtuais que não lhes eram familiares; acrescenta-se a isto todos os
problemas pessoais que envolveram a pandemia e as situações de vulnerabilidade que
cada um dos nossos professores estavam passando e que tiveram que lidar durante o
segundo  semestre  do  ano  passado,  primeiro  semestre  letivo  de  2020  (semestre
especial EARTE); 5. Nesse sentido, ao fazermos a distribuição dos encargos docentes
nesse  momento  emergencial,  priorizamos  atribuir  a  carga  horária  mínima  possível
preconizada na Resolução do EARTE (8 horas aulas semanais); entretanto, não nos
atentamos ao final daquele ano calendário, e metade do ano letivo oficial, de que os
dois professores estavam apenas com as atividades didáticas – o que era comum nos
anos anteriores na integralização de suas jornadas de trabalho. Essa prática habitual de
que a carga deles fosse somente didática corroborou para o problema apontado pelo
relator;  6.  No caso da professora Betina Gatti,  informamos que ela  encontra-se em
licença para acompanhar familiar em estado de saúde agravado, e que a mesma vai se
aposentar assim que terminar sua licença; 7. Quanto ao professor Paulo Marendino,
esclarecemos que, assim que verificamos o problema já resolvemos esse problema na
oferta desse semestre 2020/2 (executado em 2021) e o mesmo segue com sua carga
horária maximizada com atividades de ensino’ O relator entende que as providências
adotadas  pelo  DAV  contemplaram  integralmente  a  Resolução  do  CEPE  de
excepcionalidade em tela. Desta forma s.m.j. sou de parecer favorável a aprovação dos
PADS deste Departamento.” Após ampla discussão, foi colocado em votação. Aprovado
a unanimidade.  Não havendo mais assuntos a tratar foi encerrada a reunião. 


	

