UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
Ata da reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 17 de junho de
2021. Com a presença dos Professores: Larissa Fabricio Zanin - Diretora do Centro de
Artes, Débora Fida Rosenfeld – Chefe do Departamento de Desenho Industrial, Ernesto
Frederico Hartman Sobrinho – Chefe do Departamento de Teoria da Arte e Musica,
Stela Maris Sanmartin – Chefe do Departamento de Artes Visuais, Kleber Perini Frizzara
– Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, José Eduardo Costa –
Coordenador do Colegiado de Musica (bacharelado), Aline Nogueira Costa Coordenadora do Colegiado de Arquitetura e Urbanismo, Rafael Bellan Rodrigues de
Souza – Coordenador do Colegiado de Jornalismo, Potiguara Curione Menezes –
Coordenador do Colegiado Musica (licenciatura), Rosane Vasconcelos Zanetti
–
Subcoordenadora do Colegiado Publicidade e Propaganda, Priscilla Garone Coordenadora do Colegiado de Desenho Industrial, Rafael da Silva Paes Henriques –
Coordenador Adjunto do PósCOM, Aparecido José Cirilo – Coordenador Adjunto do
PPGA, Bruno Massara – Coordenador Adjunto do PPGAU, Flávio Barbolomeu –
Represente dos Técnicos em Educação. Ausências justificadas: Claudia Maria França
da Silva, Rosana Lúcia Paste, Maira Pêgo de Aguiar e Augusto Alvarenga. Havendo
quórum foi iniciada a reunião sob a presidência da Professora Larissa Fabricio Zanin.
INFORMES: 1- Professora Larissa iniciou agradecendo ao Prof. Ernesto e a Prof. Stela
uma vez que era a ultima reunião em que os dois estavam participando como Chefes de
Departamento. Agradeceu pela parceria de ambos e pelas contribuições a direção do
Centro nesse período em que estiveram a frente da chefia. 2- Prof. Larissa falou sobre
a representação do CAR junto ao Comitê em defesa da UFES solicitando aos
departamentos a indicação de um docente, um TAE e ou um discente. 3- Informou sobre
a recomposição da Comissão que analisa os processos de progressão para professor
associado. A Professora Danila Zanetti e o Professor Aparecido Jose Cirilo solicitaram
se afastar da Comissão. Informando que para o lugar da Professora Daniela entra o
Professor Fernando Gomes e no lugar do Professor Cirilo fica a Professora Telma Elita,
ficando assim a nova Comissão: Professora Telam Elita Valente Julino (DDI), Professor
Fernando Gomes(DAV) e Professor Tarcísio Bahia(DAU. Na suplência fica o Prof.
Aparecido Jose Cirilo (DAV). Solicitou que o DAU e o DTAM indiquem suplentes.
PAUTA: 1) Proc. Digital n. 035604/2021-21. Colegiado de Musica – bacharelado –
encaminhando ata do Colegiado referente eleição dos novos Coordenadores.
Eleitos os professores José Eduardo Costa Silva para coordenador e o Marcus Vinicius
Marvila das Neves para subcoordenador. Após as discussões, foi homologado pelo
Conselho Departamental, a referida Ata. 2) Apreciação das Atas – Reunião Ordinária
14/05 e Extraordinária 19/05/2021. Em discussão. Como não houve manifestações de
correção foi colocado em votação. Aprovadas a unanimidade. 3) PROC. DIGITAL Nº
23068.031255/2021-78. DTAM. Encaminhando ata da eleição chefia do Departamento
de Teoria da Arte e Musica. Eleitos os Professores Rodrigo Otávio da Silva Paiva e
César Augusto Amaro Huapaya. Após as discussões, foi homologado pelo Conselho
Departamental, a referida Ata. 4) Proc. Digital n. 23068. 029786/2021-09. Prof.
Aparecido José Cirilo. Solicitando Promoção para classe E titular. Professora

Larissa Zanin apresentou a Banca Examinadora que será composta pelos Professores
Doutores: Titulares - Ângela Maria Grando Bezerra (UFES) - Presidente, Maria Luisa
Távora (UFRJ) e Luiz Sérgio de Oliveira (UFF) e como Suplente Shirley Paes Leme
(UFU). Após a apresentação foi colocado em discussão, sendo aprovado a unanimidade
a referida Banca. 5) PROC. DIGITAL Nº Proc. 23068.027237/2021- 91. Marcos
Alexandre do Amaral Ramos. Prestação de serviço voluntário como professor no DTAM.
Relatora: Conselheira Aline Nogueira. Procedida a leitura do relato seguido de parecer
como segue: “Após analisar a solicitação do professor, a documentação anexa,
havendo a aprovação do Departamento de origem da disciplina e por considerar
relevante o fato do solicitante ser Orientando da Profa. Dra. Viviana Mónica Vermes,
responsável pela disciplina que será ofertada, s.m.j., sou de parecer favorável à
solicitação do professor MARCOS ALEXANDRE DO AMARAL RAMOS JUNIOR, para
atuar na condição de Professor Voluntário ”. Colocado em discussão, seguido em
votação. Aprovado com um voto contrário do Conselheiro Rafael Bellan. 6) PROC.
DIGITAL N. 23068.027573/2021-34. Victor Moura Bussolotti encaminhando termo de
adesão para atuar como professor voluntário no DAU. Relatora: Cons. Rosana Lucia
Paste. Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue: “Trata-se o
presente processo digital de nº 23068 027573/2021-34 de procedência do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU - CAR) que versa sobre a indicação de
Professor Voluntário. Consta no presente processo a indicação da Professora Edna
Aparecida Nico Rodrigues para orientar/coordenar o mestre/doutorando e arquiteto
Victor Moura Bussolotti para desenvolver atividades de voluntariado na função de
Professor, para ministrar a disciplina Optativa ARQ12224 - Projetos Especiais I com
carga horária de 60 H no semestre de 2021/01. Consta no processo o plano de trabalho
voluntário apresentado pelo candidato devidamente montado conforme orientação
EARTE 2020/2021, assinado digitalmente pela orientadora/coordenadora, conforme
regulamento voluntário Car 2020-06-01, a Resolução 26/99 do CUN que regulamenta
essa modalidade de serviço em nossa Instituição e o Curriculo Lattes do Srº Victor
Moura Bussolotti. Consta também o excerto da ata do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo aprovando a prestação de serviço voluntário do Srº Vitor Moura Bussolotti ,
assinado digitalmente pelo chefe do DAU Professor Kleber Frizzera. Parecer: O
processo encontra-se devidamente montado e salvo melhor juízo, sou de parecer
favorável.” Colocado em discussão, seguido em votação. Aprovado com um voto
contrário do Conselheiro Rafael Bellan. 7) PROC. DIGITAL N. 23068.022489/2021-24.
Prof. Martha Campos Machado solicitando autorização para exercer atividades
esporádica remunerada. Relator: Conselheiro Claudio Zapalá. Procedida a leitura do
relato seguido de parecer como segue: “O processo está devidamente instruído e
respeita os limites que constam no parágrafo VIII do art.21 da lei 12.772/2012. Sugiro
que, se possível, seja anexada ao processo digital uma carta convite com a
especificação da atividade realizada (dia; horário; carga horária e valor pago). De
qualquer forma, SMJ, sou de parecer favorável ao registro da atividade realizada.” Em
discussão e em seguida em votação. Aprovado a unanimidade. 8) Processo digital
23068.049303/2020-01 sobre relatório final de licença capacitação da Profª Andréa
Coelho Laranja, desenvolvido no período de 01/02/2021 a 30/04/2021, para realizar
estudos programados intitulado “iluminação natural na Arquitetura: efeitos visuais”, com
o objetivo de “investigar os efeitos visuais da luz nos espaços arquitetônicos e urbanos”.
Relatora: Conselheira Stela Maris Sanmartin. Procedida a leitura do relato seguido de
parecer como segue: “Considerando a documentação apresentada e que a professora
cumpriu as atividades programadas propostas em seu cronograma de trabalho, que sua
orientadora atesta a realização dos estudos, que seu departamento de origem avaliou o
relatório e confirma a efetividade da ação de desenvolvimento, sou, salvo maior juízo,

de parecer favorável a aprovação do relatório final de Licença Capacitação da Profª Drª
Andréa Coelho Laranja.” Após as discussões, foi colocado em votação. Aprovado a
unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião.

