UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE ARTES

Ata da reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 21 de agosto de
2020. Com a presença dos Professores: Larissa Fabricio Zanin – Diretora interina do
Centro de Artes, Stela Maris Sanmartin.– Chefe do Departamento de Artes Visuais,
Ernesto Hartmann Sobrinho – Chefe do Departamento de Teoria da Arte e Música, Edna
Aparecida Nico Rodrigues – Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Victor
Gentilli – Chefe do Departamento de Comunicação Social, Débora Frida Rosenfeld –
Chefe do Departamento de Desenho Industrial, Ana Claudia Berwanger – Coordenadora
do Colegiado de Desenho Industrial, Cleber Carminatti – Coordenador 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 Urbanismo, 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,
Claudia Maria França da Silva – Coordenadora do Colegiado de Artes Plásticas, Flávia
Mayer dos Santos Souza - Coordenadora da Pós DPCOM, Bruno Massara –
Coordenador do PPGAU, Aparecido Jose Cirilo – Coordenador do PPGA, Myriam
Salomão e Alexandre Curtiss– Representantes no CEPE e Simone Lima Azevedo –
Representante dos Técnicos em Educação. Representantes discentes: Edivaldo da Silva
Aragão Junior, weslley Vitor da Silva. Havendo quórum foi iniciada a reunião. INFORMES:
1) Professora Larissa iniciou informando acerca da realocação orçamentária explanando
que o orçamento de custeio da Universidade foi reorganizado e redistribuído para os
centros com base em um plano de manutenção proposto pela Administração Central. De
acordo com o plano, serão realizadas, ainda em 2020, as seguintes obras e manutenções:
reformas dos banheiros, de modo a atender aos critérios de acessibilidade exigidos por
lei; troca de torneiras e instalação de batedores de porta, atendendo as obras de
adaptação Covid-10; Manutenção de telhados e Infiltrações. As manutenções serão
organizadas pelo Centro considerando as maiores necessidades e urgências. Professor
Ernesto solicitou a palavra para dizer que: em virtude do levantamento realizado pela
comissão de ajustes para o retorno das aulas pós-pandemia, que relatou haver indícios
de reparos e obras nos CEMUNIS mal encaminhadas e ou realizadas, entendo, que,
enquanto membros deste conselho, temos a obrigação de denunciar às instâncias
responsáveis os problemas verificados. Ainda, penso que devemos requerer formalmente
a apuração dos fatos e responsabilização pela má manutenção e ou serviços
indevidamente realizados caso confirme-se os danos causados. Não é a primeira vez que
se percebe esses indícios no Centro de Artes, e, que nada se faz a respeito, sendo que
o prejuízo material nunca se reverte aos responsáveis, e, sim, sempre ao Centro de
Artes/UFES. Essa conduta somente incentiva, pela cultura da impunidade, a perpetuação
dos problemas já observados em inúmeros outros casos. 2) A Professora Larissa
informou que foram encaminhados os nomes para a representação do Centro junto a
PROEX, sendo: Professora Rosana Lucia Paste e Rodrigo Otavio da Silva Paiva – Titular
e Suplente, respectivamente. 3) Professora Larissa falou sobre o corte de verbas para as
Universidades anunciados pelo governo e os possíveis impactos para o ano de 2021. 4)
Professora Larissa informou que nomeou uma Comissão para a seleção de Bolsista
PAEPE – Monitoria Earte, sendo a mesma composta pela técnica em Assuntos
Educacionais Aparecida da Penha Krohling Christi, Victor Freitas Rocha – Técnico de
Tecnologia da Informação e os Professores Gilca Flores de Medeiros (DAV), Patricia
Cardoso de Abreu(DCS) e Maria Madalena dos Santos (DAU), sob a Presidência da
primeira. 5) Professora Ana Claudia informou que em nome da Comissão Coordenadora

da Pesquisa Eleitoral, a professora Ana Claudia informou que o texto das normas
eleitorais está apto a ser apreciado pelo Conselho Departamental, e será encaminhado
para a Direção do Centro, para posterior envio aos conselheiros. Informou ainda a
respeito da Comissão de Vagas Docentes para o CAR : Em nome da Comissão de Vagas
Docentes do CAr, que a comissão tem se reunido sistematicamente, e que necessita do
parecer do Conselho para prosseguir com seus trabalhos. No entanto, devido às
demandas do planejamento do EARTE, a comissão optou por suspender seus trabalhos
por ocasião da estabilização do ensino remoto, para serem retomados quando tais
atividades estiverem em pleno andamento. A seguir passou-se a PAUTA: 1) Atas de
13/07 03/08/2020. Após as discussões. Aprovadas a unanimidade. 2) Proc.
23068.033124/2020-44. Eleição dos Coordenadores do Colegiado de Cinema e
Audiovisual – Eleitos os Professores Cleber José Carminati e Pedro Silva Marra Marra,
Coordenador e Subcoordenador, respectivamente. Professora Larissa informou que
encaminhou o Processo “ad referendum” e estava nesse momento colocando para
apreciação do Conselho a homologação do mesmo. Após as discussões, foi homologado
pelo Conselho Departamental a referida eleição. 3) Proc. 030755/20-10. Eleição do
subcoordenador do Colegiado de Arquitetura e Urbanismo eleito o Professor Lutero
Proscholdt Almeida. Professora Larissa informou que encaminhou o Processo “ad
referendum” e estava nesse momento colocando para apreciação do Conselho a
homologação do mesmo. Após as discussões, foi homologado pelo Conselho
Departamental a referida eleição. 4) Proc. 030591/2020-12. Eleição para Coordenador
e Subcoordenador do Colegiado de Artes Visuais. Sendo reeleitas as Professoras
Maira Pêgo de Aguiar e Vera Lúcia Simões. Professora Larissa informou que encaminhou
o Processo “ad referendum” e estava nesse momento colocando para apreciação do
Conselho a homologação do mesmo. Após as discussões, foi homologado pelo Conselho
Departamental a referida eleição. 5) Proc. 028758/20-85. Prof. David Ruiz Torres
solicitando autorização para exercer atividades esporádicas no periodo de 03 a
28/08/20, sendo três encontros semanais 0nline. Professora Larissa informou que
encaminhou o Processo “ad referendum” e estava nesse momento colocando para
apreciação do Conselho a homologação do mesmo. Após as discussões, foi homologado
pelo Conselho Departamental a referida solicitação. 6) Documento avulso nº
23068.027405/2020-68 – Coordenação da Galeria de Arte e Pesquisa do CAR
encaminhando Estatuto para fins de análise e aprovação. Relatora: Conselheira Maira
Pêgo de Aguiar. Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue: “Diante do
exposto, considerando que o documento apresenta a estrutura de funcionamento da
galeria de modo detalhado e satisfatório sugiro a este conselho a aprovação do
ESTATUTO GALERIA DE ARTE PESQUISA.“ Após as discussões, foi colocado em
votação. Aprovado a unanimidade o referido documento. 7) Proc. 23068.078846/201994 - Colegiado do Curso de Design. Solicitando algumas correções no quadro de
disciplinas optativas do Projeto Pedagógico do Curso, versão 2015. Relatora:
Conselheira Claudia Maria França da Silva. Procedida a leitura do relato seguido de
parecer como segue: “Considerando que a Coordenação de Curso de Design atendeu a
todas as solicitações do DDP/PROGRAD, acerca da correção e reinclusão da nova
documentação referente ao quadro de disciplinas optativas do PPC de Design 2015, sou
- salvo melhor juízo - de parecer favorável à adequação documental ao PPC do curso de
Design, versão 2015. Em discussão, seguido de votação. Aprovado a unanimidade. 8)
Proc. 23068.060651/2019-98 - Projeto Pedagógico do Curso de Design / versão 2020.
Relator: Conselheiro Victor Neves de Souza. Procedida a leitura do relato seguido de
parecer como segue: “Tendo em vista: 1. as aprovações anteriores, tanto neste Conselho
Departamental quanto na Câmara de Graduação do Centro de Artes, sempre por
unanimidade, 2. o atendimento das solicitações de ajuste da Diretoria de
Desenvolvimento Pedagógico da PROGRAD, 3. a correta instrução do processo, este

parecer é favorável à aprovação da versão corrigida do Projeto Pedagógico do Curso de
Design - versão 2020 (terceira versão do documento), que segue anexada no sequencial
92 do processo digital em discussão.” Após ampla discussão, foi colocado em votação.
APROVADO a unanimidade. 9) PAD’s Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
Relatores : Claudio Renato Zapala Rabelo e Alexandre Siqueira. Procedida a leitura do
relato e parecer como segue: “Parecer técnico – Centro de Artes Planos de Atividades
(PADs) do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU) . Ao analisar as vinte e quatro
tabelas de encargos acadêmicos dos professores do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo referentes ao primeiro semestre regular de 2020, observamos que, embora
as atividades de ensino presencial estejam suspensas, sobretudo as atividades de
pesquisa mantêm-se ativas (orientações de Projetos de Graduação, Iniciações Científicas,
Mestrados e Doutorados), além de um bom número de participações em comissões,
atividades gestão e projetos de extensão. Sendo assim, recomendo SMJ, a aprovação
dos Planos de atividades”. Após as discussões foi colocado em votação. Aprovado a
unanimidade. 10) Proc. 23068.032487/2020-62 - Prof. Prof. Daniel de Souza Hora
solicitando autorização para de realizar atividade esporádica para escrever e
publicar um texto de até 6 mil caracteres, na revista de cultura Select, em edição prevista
para setembro e dedicada ao tema “Algoritmo, na arte, cultura e sociedade atuais”, no
periodo 03/08/2020 e 17/08/2020, com carga horária total de 20h. Relatora: Conselheira
Débora Frida Rosenfeld. Procedida a leitura do relato seguido de parecer que declara
favorável a aprovação da referida solicitação. Após ampla discussão foi colocado em
votação. Aprovado a unanimidade. 11) Proc. 23068.033656/2020-81 Prof. Dr. Ernesto
Frederico Hartmann Sobrinho solicitando autorização para de realizar atividade
esporádica como conteudista em curso com a temática “Música” realizado por meio de
contrato firmado com a referida empresa para a Secretaria de Educação de Porto Velho
– RO. O curso será realizado entre os dias 17 a 28 de agosto de 2020 e terá carga horária
total de 10 horas. Relator: Conselheiro Bruno Massara. Procedida a leitura do relato
seguido d parecer que declara favorável a aprovação da referida solicitação. Após ampla
discussão foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 12) Documento avulso
n°: 23068.033967/2020-41. Prof. Rafael Pagatini . Solicitando para que seja altera
portaria de afastamento de Nº 063 (07/08/2017), a qual já foi prorrogada pela portaria
Nºda a 069 (10/11/2019). A alteração solicitada diz respeito à inclusão de período a ser
gozado no exterior, no período de 01/10/2020 a 31/03/2021, visando realização de
pesquisa de Doutorado Sanduíche CAPES-Print, na Universidade de Hannover
(Alemanha), sob orientação do Prof. Dr. Friedrich Weltzien. Relatora: Conselheira Ana
Claudia Berwanger. Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue:
“Assim, estando a solicitação em questão em conformidade com a legislação vigente, e
ainda considerando o mérito acadêmico da viagem de estudos pretendida, sou SMJ, de
parecer favorável à alteração da portaria de afastamento do professor, visando a inclusão
de período a ser gozado no exterior, no período de 01/10/2020 a 31/03/2021, para
realização de pesquisa de Doutorado Sanduíche CAPES-Print, na Universidade de
Hannover (Alemanha). Em discussão seguido de votação. Aprovado a unanimidade. 13)
documento avulso nº 23068.032185/2020-94 - Colegiado de Design solicitando a
redepartamentalização da disciplina DESENHO TÉCNICO (FTA 03944) a pedido do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo em função da transferência da disciplina para
Departamento de Engenharia Civil, por ocasião da remoção da professora Karla do
Carmo Caser para aquele departamento. Relatora: Conselheira Maira Pego de Aguiar.
Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue: “Tendo em vista a
apresentação da documentação necessária para o procedimento solicitado segundo
orientações da Prograd, sugiro a esse Conselho a APROVAÇÃO da
redepartamentalização da disciplina DESENHO TÉCNICO (FTA 03944). Em discussão
seguido de votação. Aprovado a unanimidade.14) Documento avulso n°:

23068.024884/2020-61. PAD’s do Departamento de Artes Visuais. Relatoras:
Conselheiras Ana Claudia Berwanger e Aline Nogueira Costa. Após a leitura do relato
seguido de parecer como segue: “Assim, tendo em vista o preenchimento correto e legível
dos PADs individuais dos professores do Departamento de Artes Visuais, em
consonância com os critérios e regras dispostas na Res. 02/2018 CAr, sou de parecer
favorável aos Planos de Atividades Docentes do departamento em questão para o
semestre 2020/1.” Após as discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade.
15) Encargos docentes – Semestre especial EARTE. Nada mais havendo a tratar foi
encerrada a reunião.

