UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
Ata da reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 26 de maio
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, Debora Frida Rosenfeld – Chefe do Departamento de
Desenho Industrial, Victor Gentilli –Chefe do Departamento de Comunicação
Social, Ana Claudia Berwanger – Coordenadora do Colegiado de Desenho
Industrial, Gabriela Santos Alves – Coordenadora do Colegiado de Cinema e
Audiovisual, Claudio Renato Zapalá Rabelo – Coordenador do Colegiado de
Publicidade e Propaganda, Aline Nogueira Costa – Coordenadora do Colegiado
de Arquitetura e Urbanismos, Alexandre Siqueira Freiras – Coordenador do
Colegiado de Música (licenciatura), Maira Pego de Aguiar - Coordenador do
Colegiado de Artes Visuais, Rafael Bellan Rodrigues de Souza – Coordenador
do Colegiado de Jornalismo, Victor Neves de Souza - Coordenador do
Colegiado Musica (bacharelado), Flavia Mayer dos Santos Souza –
Coordenadora da Pós DPCOM, Bruno Massara Rocha - Coordenador do
PPGAU, Aparecido Jose Cirilo – Coordenador do PPGA, Myriam Salomão e
Viviana Monica Vermes – Representante no CEPE e Esther Nunes Klein Gama
– Representante dos Técnicos em Educação. Havendo quórum foi iniciada a
reunião, sob a presidência da Professora Larissa Fabricio Zanin.
PONTO
ÚNICO: Apresentação da Professora Dra. Cláudia Gontijo sobre os
trabalhos realizados pelo GT de elaboração do plano de contingência. A
professora Larissa destacou que o objetivo da reunião era conhecer os trabalhos
realizados pelo GT que elaborou a proposta do Plano de Contingências e tirar
as dúvidas acerca dos trabalhos a serem realizados pelas comissões locais. Foi
passada a palavra para a professora Cláudia Gontijo que fez uma apresentação
detalhada de todas as etapas dos trabalhos realizados pelo GT e destacou que
os planos de contingência e Biossegurança enviados deverão ser analisados e
as sugestões encaminhadas ao GT. Falou também da necessidade de formação
de comissões locais, visto que, o plano de contingência apresenta aspectos mais
gerais da universidade e cada centro precisará pensar o plano dentro das suas
particularidades. Em discussão, foram feitos umas série de apontamentos em
torno das seguintes questões: cuidados para se pensar o retorno no tocante a
higienização dos prédios; limpeza; necessidades de manutenção predial para
atender as demandas de distanciamento social e cuidados sanitários; como as
necessidades serão atendidas pela Administração Centra; disponibilização de
EPIs; ao se pensar na possibilidade de aulas remotas que sejam garantidos
acessos a todos estudantes; importância de melhor divulgação da ações
realizadas durante o período de suspensão; possibilidade de redução de vagas

para entrada anual; problemas que poderão surgir caso seja necessária a divisão
das turmas; preocupações com a higienização dos laboratórios e equipamentos
que usualmente são destinados para empréstimos aos estudantes; entre outras
sugestões. A professora Claudia Gontijo destaca que todas as colocações são
pertinentes e que devem ser encaminhadas ao GT a partir das avaliações dos
planos e estudos das comissões locais. Destaca que precisamos pensar
coletivamente um processo de retomada futura a partir de estudos e elaboração
de documentos paralelos aos PPCs. Fala sobre a importância de preparação do
docente para caso seja necessária a utilização de atividade remotas de ensino
e a preocupação com a garantia da inclusão de todos os estudantes. Não
havendo mais questionamentos, Professora Larissa agradeceu a presença de
todos e em especial a Professora Claudia Condijo dando por encerrada a
reunião.

