UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
Ata da quarta reunião do Conselho Departamental (on line) realizada no dia 29 de abril
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 Hartman 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), Claudia França –
Coordenadora do Colegiado de Artes Plásticas, Flávia Mayer dos Santos Souza –
Coordenadora da Pós DPCOM, Bruno Massara Rocha - Coordenador do PPGAU,
Myriam Salomão e Viviana Monica Vermes – Representante no CEPE e Esther Nunes
Klein Gama – Representante dos Técnicos em Educação. Ausência justificada:–
Aparecido Jose Cirilo – Coordenador do PPGA. Havendo quórum foi iniciada a
reunião, sob a presidência da Professora Larissa Fabricio Zanin. INFORMES: 1) A
professora Larissa informou que foram elaboradas e encaminhadas as portarias das
seguintes comissões: Comissão Professor Voluntário, Comissão Atividades
esporádicas e Comissão para elaboração de normas eleitorais. 2) Informou sobre as
implicações da suspensão do calendário acadêmico, destacando a implicação sobre
os contratos dos professores substitutos que, e casos de suspensão, seriam
rescindidos. Informou também que no site do MEC estão todos os dados sobre as
atividades realizadas pelas universidades durante o período de isolamento social. A
professora Viviana Monica Vermes informou que a comissão de ensino do CEPE está
avaliando todas as implicações e possíveis alternativas para a suspensão ou não do
calendário acadêmico. 3) A professora Larissa informou que após a elaboração da
tabela de vagas para professor equivalente ficou nítida a necessidade de formação de
uma comissão para estudo do esforço docente do centro de artes. Sugerindo inclusão
de ponto de pauta para formação desta comissão. 4) A professora Larissa informou
que enviou aos Chefes de Departamentos a Planilha para validação do Plano de
Desenvolvimento de pessoas, devendo ser verificado todas as intenções de
afastamentos presentes na planilha e inclusão de intenções não cadastradas. A
planilha deve ser encaminhada à direção do Centro até dia 30 de abril. 5) A professora
Larissa informou que o porteiro Fábio entrou em férias e que a abertura das portas
dos prédios será feita pelo Marcelo. 6) A professora Larissa apresentou a planilha
orçamentária do Centro de Artes e a lista com as solicitações de serviço em aberto.
Informou que a equipe administrativa está organizando uma ordem de prioridades e
que estão sendo feitos os levantamentos acerca dos vazamentos e goteiras para que

seja solicitada à Prefeitura Universitária um laudo técnico para que sejam realizados
os devidos reparos. Terminados os informes passou-se a PAUTA: 1) Apreciação das
Atas dos dias 07/04 e 15/4/2020. Apos as discussões foram colocadas em votação.
Aprovadas a unanimidade. 2) Normas Eleitorais para o Cargo de Diretor e ViceDiretor do Centro de Artes. A professora Ana Berwanger apresentou a proposta de
calendário e os direcionamentos dos trabalhos realizados pela comissão. A professora
Larissa Zanin informou a impossibilidade de sua nomeação Pro Tempore e suas
implicações. Após ampla discussão, foi deliberado que a comissão fará uma consulta
formal para a reitoria sobre a condução da consulta eleitoral quando as atividades
presenciais forem retomadas, mesmo após a nomeação de um Diretor pelo Reitor. 3)
Proc. 23068.016011/2020-84 relativo à solicitação de afastamento da docente
Luciene Pessotti de Souza para realizar estágio de pós-doutorado por um período de
12 meses com início previsto para 05/08/2020 na Universidade Federal da Bahia.
Relator: Conselheiro Victor Gentilli. Procedida a leitura do relato seguido de parece
que declara favorável à aprovação da solicitação da Professora Luciene Pessotti.
Após as discussão, foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade o parecer do
relator. 4) Proc. 23068.011226/2020-17. Relatório de Atividades Desenvolvidas na
Licença Capacitação da professora Dra. Ruth de Cassia dos Reis realizada entre os
dias 16/09/2019 a 14/12/2019. Atendendo à Resolução 18/1997 do Conselho
Universitário. Relator: Conselheiro Bruno Massara Rocha. Procedida a leitura do
relato seguido de parecer que declara favorável à aprovação do mesmo. Após as
discussões, foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade o parecer do relator.
5) Proc. 019342/2020-76. Prof. Aissa Afonso Guimarães solicitando promoção de
professor titular da carreira de magistério superior. A Professora Larissa apresentou a
banca que será composta pelos seguintes membros: Profa Dra Angela Maria
Grando Bezerra (Titular - UFES - área: Artes) - Presidente, Profa Dra Celia Maria
Antonacci Ramos (Titular - UDESC - área: Artes), Profa Dra Maria Luisa Luz
Tavora (Titular - UFRJ - área: Artes), Prof. Dr. Samuel Mello Araujo Junior (Titular
- UFRJ - área: Artes - subárea: Música). Após ampla discussão, foi colocado em
votação, sendo aprovado a unanimidade a referida Banca. 6) Proc.
23068.020798/2020-89. Prof. Ruth Reis, solicitando promoção de professor titular
da carreira de magistério. A Professora Larissa apresentou a banca que será
composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Jeder Silveira Janotti Junior – UFPE,
Prof. Dra. Vera Regina Veiga Franca –UFMG – Presidente, Prof. Dra. Daniela Zanetti
- UFES – Dará a Assistência necessária aos membros da Banca. Após ampla
discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado a unanimidade a referida Banca.
7) Formação Comissão Encargos/CAR – A professora Larissa pontuou a
necessidade de formação de uma comissão para estabelecimentos de critérios para
distribuição de vagas docentes no Centro de Artes considerando as especificidades
de cada Departamento. Foram aprovadas as seguintes indicações: Professores Ana
Claudia Berwanger, Edna Aparecida Nico Rodrigues, Stela Maris, Ernesto Hartman e
Rafael Paes. Nada mais havendo a tratar Professora Larissa agradeceu a presença
de todos encerrando a reunião.
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