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Extrato de reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 30 de março de
2021. Com a presença dos Professores: Larissa Fabricio Zanin - Diretora do Centro de
Artes, Maira Pego de Aguiar – Vice-diretora do Centro de Artes, Kleber Perini Frizzera –
Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Victor Ismael Gentilli – Chefe do
Departamento  de  Comunicação  Social,  Débora  Fida  Rosenfeld  –  Chefe  do
Departamento  de  Desenho  Industrial,  Ernesto  Hartman  Sobrinho  –  Chefe  do
Departamento  de  Teoria  da  Arte  e  Musica,  Stela  Maris  Sanmartin  –  Chefe  do
Departamento  de  Artes  Visuais,  Lutero  Proscholdt  Almeida   -  SubCoordenador  do
Colegiado  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  Rosana  Lucia  Paste  –  Coordenadora  do
Colegiado  de  Artes  Visuais,  Rafael  Bellan  Rodrigues  de  Souza  –  Coordenador  do
Colegiado de Jornalismo, Claudia Maria França da Silva – Coordenador do Colegiado de
Artes Plásticas, Claudio Renato Zapalá Rabelo – Coordenador do Colegiado Publicidade e
Propaganda, Cleber Carminatti  – Coordenador do Colegiado de Cinema e Audiovisual,
Flávia  Mayer dos Santos Souza  -  Coordenadora  do  PósCOM,  Alexandre  Curtiss
Alvarenga - Representante no CEPE, Simone Azevedo  - Representante dos Técnicos
em Educação. Ausência justificada: Aparecido José Cirilo, Bruno Massara, Ana Cláudia
Berwanger  e  Alexandre  Siqueira.  Havendo  quórum  foi  iniciada  a  reunião  sob  a
presidência da Professora Larissa Fabricio Zanin. INFORMES:  1)  Professora Larissa
informou que foi formada a Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio do Centro
de  Artes,  constituída  pelos  seguintes  membros:  DOCENTES: Gabriela  Santos  Alves,
Aparecido  José  Cirilo,  José  Antonio  Martinuzzo  (Suplente),  Renata  Gomes  Cardoso
(Suplente);   TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS  EM  EDUCAÇÃO:  Simone  Lima  Azevedo,
Ramon Zagoto Mariano, Mayara Thayane Santos Ferreira (Suplente),  Flávio Tapajós de
Bartolomeo  (Suplente);  DISCENTES:  Jaíne  Muniz  Barcelos  (Titular  da  Graduação),
Henrique Da Conceição Tavares (Suplente da Graduação), Matheus Effgen (Titular da Pós-
Graduação), Luiz Dantas (Suplente da Pós-Graduação).  PAUTA:   - Apreciação a ata da
reunião do dia 15/03/2021.  Em discussão. Não havendo solicitação para retificação da
referida ata foi colocado em votação. Aprovada a unanimidade. 2) Documento avulso
n°: 23068.015236/2021-02. Professor Aparecido José Cirilo solicitando autorização
para exercício  de atividade esporádica. Relator:  Conselheiro Kleber Perini  Frizzera.
Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue: “A solicitação atende às
exigências  da  resolução  13/2002/  CUN,  e  desta  forma  somos  favoráveis  a  sua
aprovação”. Após as discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 3)
Doc.  avulso  n.  015583/21-27.  Professor  Ricardo  Maurício  Gonzaga  solicitando
autorização para exercer atividades esporádicas. Relator: Conselheiro  Victor Gentilli.
Procedida a leitura do relato seguido de parecer como segue:  “O processo está bem
instruído. Considerando a relevância do evento para as artes e a cultura em geral e
para  o  Espírito  Santo  o  parecer  é  FAVORÁVEL.  Após discussões  foi  colocado  em
votação. Aprovado a unanimidade. 4) PROCESSO DIGITAL Nº 23068.007781/2020-36.
NCR - Ação Extensionista intitulada “Prestação de Serviço nº 1419 - Ação Iconha –



Resgate.  Relator: Conselheiro Alexandre Curtiss Alvarenga.  Procedida a leitura do
parecer seguido de relato como segue: “O presente relato trata da Ação Extensionista
intitulada  “Prestação  de  Serviço  nº  1419  -  Ação  Iconha  -  Resgate,  tratamento
emergencial  e  acondicionamento  provisório  do  acervo  do  Espaço  Cultural  "Zoé
Rodrigues Misságia”, postulada por Aline Cristina Gomes Ramos, TécnicoAdministrativa
do Núcleo de Conservação e Restauração da UFES, coordenadora geral da Ação de
Extensão proposta. Trata-se de processo que passa pela quarta vez nesta câmara, em
todas as vezes recebendo parecer favorável – os mais recentes também relatados por
mim, datado de 07 de dezembro de 2020 (sequencial  79) e 14 de março de 2021
(sequencial 119). Parece justificar o retorno deste processo o pedido de esclarecimento
feito por Kissyla Bueno, Técnica Administrativa da Divisão de Suporte e Projetos da
PROEX,  à  proponente,  Aline  Ramos,  do  Núcleo  de  Conservação  e  Restauração  –
UFES (sequencial 84). Em resposta desta àquela destaca-se um detalhe que parecia
esquecido. Assim, a Prestação de Serviço nº1419, ora em consideração, prevê que o
tratamento  emergencial  e  acondicionamento  provisório  das  peças  acolhidas
contemplem não somente o acervo do Espaço Cultural "Zoé Rodrigues Misságia", mas
também o do Centro Operário de Proteção Mútua, de Cachoeiro do Itapemirim. Em
ambos  os  casos  trata-se  de  proceder  com  o  resgate  das  obras,  embalagem  e
transporte  (já  realizado)  até  o  NCR/UFES;  identificação,  registro  fotográfico  e
fichamento do acervo recebido; e classificação das obras de arte e documentos de
acordo com o grau de deterioração, para posteriores intervenções de reparo. O prazo
estipulado para a realização de todo o trabalho não sofreu alteração daquilo que consta
no projeto inscrito na PROEX, continua sendo o de 24 meses, com possibilidade de
renovação por mais outro período de um ano, ajustes citados nos sequenciais 71, 72,
73 e 74 (os dois últimos restritos, por conta das informações que constam neles). O
esclarecimento quanto à variação da abrangência da ação proposta não foi obstáculo
para a decisão da Câmara de Extensão que em sua reunião extraordinária do dia 18 de
dezembro de 2020 voltou a aprovar o projeto (sequencial 90). Seguiu-se uma alentada
justificativa de interesse institucional,  assinada pelo Pró-Reitor de Extensão, Prof.Dr.
Renato  Rodrigues  Neto  (sequencial  93),  que  destacou  a  abrangência  das  diversas
ações propostas no projeto, considerando a parceria interinstitucional, a aproximação
da  universidade  à  comunidade,  os  desafios  interdisciplinares  no  mapeamento  e
tratamento  das  peças  recolhidas  sob  guarda  e  aspectos  relativos  ao  ensino  e
aprendizagem potencializados pela Ação de Extensão em mira, dentre outros. O projeto
encontra  seus  principais  questionamentos  dentro  da  procuradoria  federal.  No
sequencial  98, de 01 de janeiro de 2021, o procurador Francisco Vieira Lima Neto,
através  de  despacho  da  procuradoria  da  UFES,  direciona  à  Diretoria  de  Projetos
Institucionais uma série de questionamentos sobre a operacionalização de atividades
previstas no projeto e cobra a inclusão do que for resposta na minuta. No sequencial
109,  com o  intuito  de  garantir  a  UFES juridicamente,  o  parecer  de  Oswaldo  Horta
Aguirre Filho – procurador federal – cobra, como quem condiciona, seguindo a lei, a
aprovação prévia de (cito) “competente plano de trabalho proposto pela organização
interessada,  o  qual  deverá  conter,  no  mínimo,  as  seguintes  informações:  I  -
identificação do objeto a ser executado; II - metas a serem atingidas; III - etapas ou
fases de execução; IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; V - cronograma de
desembolso;  VI  -  previsão  de  início  e  fim  da  execução  do  objeto,  bem  assim  da
conclusão  das  etapas  ou  fases  programadas;"  (grifei)”,  recomendação  que  será
reforçada  em subsequente  despacho  do  Reitor  direcionado  também à  Diretoria  de
Projetos Institucionais (sequencial 113). O que se cobra nesses trâmites já existe no
projeto – em duas versões, a segunda corrigida e adaptada; o plano de trabalho existe,
bem fundamentado e bastante detalhado (sequenciais 75 e 101). No entanto é nele que



vemos que etapas de trabalho importantes estão condicionadas (cito) “ao início das
atividades presenciais na UFES (após a reabertura com políticas de biossegurança ao
COVID-19)”, que a duração de 24 meses do projeto na PROEX vem correndo, porém a
assinatura definitiva do convênio com a SECULT ainda está por se cumprir.  Que o
cronograma com seus prazos já estabelecidos não podem ser alterados – só o poderão
no momento de renovação do projeto junto à PROEX - e que apenas o que pode ser
feito  por  vias  remotas  vem  sendo  executado.  Para  exemplificar,  o  Relatório  Anual
Parcial, que tinha como prazo para vencimento o dia 24 de março de 2021, já foi feito,
protocolado e tramitado sob nº 23068.011475/2021-85. Este relator entende que após
ter cumprido extensa tramitação, após ter sanado e dirimido dúvidas e questionamentos
em todas as instâncias pelas quais um projeto de extensão precisa passar, esta ação
extensionista  está  apta  para  sua  aprovação,  sendo  esse  o  nosso  voto.  Preferimos
reforçar a perspectiva estabelecida pela pró-reitoria de Extensão, em sua Justificativa
de  Interesse  Institucional  (sequencial  93),  em  momento  algum  contestada  em  sua
pertinência  e adequação.  Sem  mais  a  considerar,  submetemos  este  relato  para
apreciação, discussão e votação neste Conselho Departamental. Em discussão.  Apos
os esclarecimentos foi  colocado em votação. Aprovado a unanimidade o parecer do
relator.  5)  Processo  digital  n°:  23068.029832/2020-81  –  Departamento  Desenho
Industrial – PAD.  Relatores: Conselheiros Bruno Massara e  Flávia Mayer . Com a
palavra,  a  Professora  Flávia  Mayer   fez   esclarecimentos  referentes  ao  parecer
concluindo  o  que segue:  “……...A comissão constituída  por  Prof.  Bruno Massara  e
Profa. Flávia Mayer sugere aprovação condicionada à atualização da Ficha do Prof.
Ricardo Esteves, a saber: retirada da carga horária atribuída a "apoio ao ensino" .  Após
ampla discussão,  foi  colocado em votação.  Aprovado a unanimidade o parecer  dos
Professores.  6)  Processo  digital  n.  23068.  011974/2021-72.  Departamento  de
Comunicação Social. Solicitamos abertura de concurso público para contratação de
professor efetivo, uma vaga, decorrente da aposentadoria da professora Lygia Maria
Perini  Muniz.  Área:  Comunicação  -  Subárea:  Relações  Públicas  e  Propaganda./
Criatividade,  inovação  e  estratégias  publicitárias.  A  Comissão  examinadora  e  de
inscrição será composta pelos professores Doutores  -  titulares internos: Professores
Claudio Renato Zapalá Rabelo (UFES) - (presidente) e Flavia Mayer dos Santos Souza
(UFES).  Membros suplentes internos: Professores Rosane Vasconcelos Zanotti, Maria
Nazareth Bis Pirola e Jorge Arturo Villena Medrano -   Membro titular externo: Professor
Pablo  Moreno  Fernandes  Viana.Professor  adjunto  da  UFMG  e  Emerson  Wagner
Mainardes. Professor Associado e Pesquisador da FUCAPE. Após a apresentação da
banca examinadora, foi colocado em  votação. Aprovado a unanimidade o processo de
solicitação de abertura do concurso, bem como a banca examinadora.  7)  Proc. Digital
n.  23068.019652/2921-71.  Colegiados  de  Desenho   Industrial  e  Design
encaminhando ata  da eleição dos  Coordenadores  do Colegiado.   Sendo  eleitos  os
professores Priscilla Maria Cardoso Garone como Coordenadora de Curso e o professor
Mauro Pinheiro  Rodrigues como Subcoordenador,  para o mandato entre 08/04/21 e
07/04/23.  Após  as  discussões  foi  a  referida  eleição  homologada  pelo  Conselho
Departamental.  8)  Processo  digital  n°:  23068.034387/2020-71.  Professor  Gaspar
Leal  Paz  encaminhando  relatório  licença  para  capacitação.  Relatora:  Conselheira
Deborah  Frida  Rosenfeld.   Procedida  a  leitura  do  relato  seguido  de  parecer  como
segue:   “ ………………………………………………………………………..Tendo em vista
a adequada documentação deste processo de acordo com a Resolução nº 18/97 e
também de acordo com a Instrução Normativa nº 01 de 20 de outubro de 2020 da
PROGEP,  sou  de  parecer  favorável  à  aprovação  do  presente  relatório  de  licença
capacitação do Professor Dr. Gaspar Leal Paz.”  Após ampla discussão, foi colocado
em votação. Aprovado a unanimidade. Como não havia mais assunto a tratar e ninguém



quis fazer uso da palavra,  foi  encerrada a reunião.  Professora Larissa agradeceu a
presença de todos.


	

