UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
Ata da reunião extraordinária do Conselho Departamental (online) realizada no dia 26 de
junho de 2020. Com a presença dos Professores: Larissa Fabrício Zanin –Diretora pro
tempore do Centro de Artes, Stela Maris Sanmartin.– Chefe do Departamento de Artes
Visuais, Ernesto Hartman Sobrinho – Chefe do Departamento de Teoria da Arte e Música,
Edna Aparecida Nico Rodrigues – Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo,
Débora 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, Cláudio Renato Zapalá Rabelo – Coordenador do Colegiado de
Publicidade e Propaganda, Alexandre Siqueira Freiras – Coordenador do Colegiado de
Música (licenciatura), Maíra Pego de Aguiar - Coordenadora do Colegiado de Artes Visuais,
Rafael Bellan Rodrigues de Souza – Coordenador do Colegiado de Jornalismo, Victor
Neves de Souza - Coordenador do Colegiado Musica (bacharelado), Cláudia França –
Coordenadora do Colegiado de Artes Plásticas, Flávia Mayer dos Santos Souza –
Coordenadora da Pós DPCOM, Bruno Massara Rocha - Coordenador do PPGAU,
Aparecido José Cirilo – Coordenador do PPGA, Myriam Salomão – Representante no CEPE
e Simone Azevedo – Representante dos Técnicos em Educação. Ausência justificada de
Aline Nogueira Costa. Havendo quórum foi iniciada a reunião, sob a presidência da
Professora Larissa Fabrício Zanin. A Professora Larissa iniciou a reunião solicitando
licença aos Conselheiros para inserir um ponto na Pauta que é a homologação dos nomes
do representantes discentes junto ao Conselho Departamental. Informou que
encaminharam os nomes como segue: TITULARES: Ronald Almeida, Edivaldo da Silva
Aragão Júnior , Weslley Vitor da Silva, Vivian Siqueira Gomes. SUPLENTES: Hugo de
Sousa Bello, Andrezza Cristina Steck, Maria Beatriz Cota Villa Real, Isabela Costa Pereira.
Após as discussões, foram os referidos nomes homologados pelo Conselho Departamental.
Em seguida a Professora Larissa solicitou que os representantes adentrassem na sala
online. Prosseguindo a reunião passou-se à PAUTA: 1)Proc. nº 23068.025928/2020-70
Interessado: Processos de Movimentação para Composição de Força de Trabalho ESTHER NUNES KLEIN GAMA. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
atual Ministério da Economia solicitando a cessão da servidora citada para compor a força
de trabalho daquela Secretaria.. Professora Larissa apresentou o processo colocando em
discussão. Após as discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade a
referida solicitação. 2)Sugestões de biossegurança e plano de contingencia. A professora
Larissa relatou que na reunião com os presidentes das comissões foi aprovada a proposta
de envio dos planos dos departamentos na íntegra, sem uma junção dos textos com os
pontos comuns. Foi sugerido que os textos elaborados pelos departamentos fossem
acompanhados de um despacho da Direção do Centro relatando a metodologia adotada
pelo CAr para as discussões dos planos. O professor Rafael Bellan sugere uma segunda
alternativa de encaminhamento: que tenhamos, além das sugestões dos departamentos,
um Plano do Centro que apresente os consensos entre todos os planos. Solicita também
que tenhamos mais tempo para debater. A professora Maira Pêgo repassa o pedido de seu
departamento de que tenhamos acesso aos documentos elaborados pelos outros Centros
de Ensino. A professora Larissa diz que vai levar a solicitação ao Fórum de Diretores. Após
ampla discussão sobre o assunto em pauta, foi encaminhada à votação, devendo cada
conselheiro votar apenas em uma das duas propostas: Proposta 1 – Encaminhar ao GT

Apenas o despacho da Direção do CAr com a apresentação da metodologia de trabalho,
seguido dos documentos elaborados pelos departamentos; Proposta 2 – Elaboração de um
documento do Centro com os pontos em comuns, seguido dos documentos elaborados
pelos departamentos. Após votação, a proposta 1 recebeu com 16 votos e a proposta 2, 5
votos. Após aprovação pela maioria do encaminhamento ao GT apenas do despacho da
Direção do CAr com a apresentação da metodologia de trabalho, seguido dos documentos
elaborados pelos departamentos, a professora Larissa socializou com o conselho o
conteúdo do texto elaborado para o despacho. O representante discente Ronald Almeida
solicitou autorização para leitura de uma carta elaborada pelos Centros e Diretórios
Acadêmicos do Centro de Artes. Após a leitura, o representante solicitou que a referida
carta fosse incluída no documento a ser enviado ao GT da Ufes. Após ampla discussão, foi
aprovada a inclusão da carta dos Centros e Diretórios Acadêmicos do Centro de Artes com
um voto contrário. Nada mais havendo a tratar .....

