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Extrato de Ata da reunião do Conselho Departamental (online) realizada no dia 30 de
abril de 2021. Com a presença dos Professores: Larissa Fabricio Zanin - Diretora do
Centro de Artes, Maira Pêgo de Aguiar – Vice-Diretora do Centro de Artes, Débora Frida
Rosenfeld – Chefe do Departamento de Desenho Industrial,  Kleber Perini Frizzara –
Chefe  do  Departamento  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  Ernesto  Frederido  Hartman
Sobrinho – Chefe do Departamento de Teoria da Arte e Musica, Stela Maris Sanmartin –
Chefe  do Departamento  de Artes Visuais,  Aline Nogueira Costa -  Coordenadora do
Colegiado  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  Rosana  Lucia  Paste  –  Coordenadora  do
Colegiado de Artes Visuais, Claudia Maria França da Silva – Coordenador do Colegiado
de  Artes Plásticas,  Alexandre Siqueira de Freitas – Coordenador do Colegiado Musica
(licenciatura), Claudio Renato Zapalá Rabelo – Coordenador do Colegiado Publicidade e
Propaganda, Priscilla Garone - Coordenadora do Colegiado de Desenho Industrial,  Victor
Neves de Souza – Coordenador do Colegiado de Musica (bacharelado),  Flávia Mayer –
Coordenadora do PósCOM, Bruno Massara – Coordenador do PPGAU,  Marcela Alves
de Almeida e  Alexandre Curtiss Alvarenga -  Representantes no CEPE. Simone Lima
Azevedo – Represente dos Técnicos em Educação. Ausência justificada: Victor Ismael
Gentilli.  Havendo quórum foi iniciada a reunião sob a presidência da Professora Larissa
Fabricio Zanin. INFORMES:  Professora Larissa fez alguns informes. 1) Comemoração
do aniversário do Centro de Artes: a professora Larissa informou que as comemorações
do aniversário do Centro de Artes se iniciam no dia 05 de maio e seguem até julho.
Serão realizadas uma série de encontros entre professores aposentados e professores
da ativa para resgatarmos as memórias do Centro de Artes. Toda a programação será
transmitida via You tube. 2) Oferta de disciplinas: a professora chamou atenção para os
prazos para ofertas de disciplinas para que os coordenadores possam organizar os
horários  antes  de lançar  no  sistema.  PAUTA:  1)  Apreciação da Ata  do Conselho
Departamental  realizada  no  dia  15/04/2021.  Em  discussão.  Como  não  houve
manifestações contrárias, foi colocado em votação. Aprovada a unanimidade. 2) Projeto
Secretaria Unificada do CAR.  Professora Larissa informou que convidou o Professor
Rafael Paes – Presidente da Comissão encarregada em elaborar projeto referente a
implantação da Secretaria Unificada do Car para que o mesmo apresente o Projeto,
passando a palavra ao Professor Rafael. Após a apresentação do Projeto, foi colocado
em discussão. Professora Larissa esclareceu que o Projeto foi trazido ao Conselho para
ter a aprovação do mesmo como ponto de pauta no Fórum do CAR, onde o Projeto será
apresentado a toda a comunidade administrativa e acadêmica do Centro de Artes, será
elaborado um formulário onde os Departamentos possam dar suas sugestões e então  o
Projeto  será  novamente  apreciado  pelo  Conselho  para  que  seja  transformado  em
Regimento da Secretaria Unificada.  Após ainda  muitas discussões, foi colocado em
votação, sendo aprovado que o Projeto seria um ponto de pauta do Fórum do Centro de
Artes.  Professora  Larissa  agradeceu  ao  Professor  Rafael  pela  apresentação  e  aos
demais  componentes  da  Comissão.  3)  Processo  nº Proc.  23068.019466/2021-
32. Prof. Potiguara Curione Menezes  solicitando autorização para exercer atividade
esporádica  remunerada. Relatora:  Conselheira  Claudia  Maria  França  da  Silva.



Procedida a leitura do relato seguido de parecer que declara favorável a aprovação da
referida  solicitação.  Após  as  discussões  foi  colocado  em  votação.  Aprovado  a
unanimidade. 4)  Processo nº 23068. 019464/2021-43.  Prof. Marcus Vinicius Mavila
das Neves solicitando autorização para exercer  atividade esporádica remunerada.
Relator:  Conselheira  Cláudia Maria  França  da  Silva.  Procedida  a  leitura  do  relato
seguido de parecer que declara favorável a aprovação da referida solicitação. Após as
discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade. 5) Documento avulso
n°:  23068.022960/2021-84.  Professora  Ananda  Carvalho.  Solicitando  autorização
para realização de atividade esporádica, para atuar como curadora da exposição “Os
sonhos de quem estamos sonhando?”, a ser realizada em setembro de 2021, no Museu
de  Arte  do  Espírito  Santo,  com  carga  horária  de  15  horas.  Relator:  Conselheiro
Alexandre Siqueira de Freitas. Apos leitura do relato seguido de parecer que declara:
………. “Recomendo, portanto, a aprovação da solicitação de atividade esporádica da
professora Ananda Carvalho”. Em discussão. Aprovado a unanimidade.  6) Processo
digital  n°:  23068.017260/2021-78.  Professora Daniella  do Amaral  Mello  Bonatto.
Solicitando  prorrogação  por  30  dias  do  afastamento  para  Pós-Doutorado  junto  à
Universidade do Porto. Relatora: Conselheira Stela Maris Sanmartin. Procedia a leitura
do  relato  seguido  de  parecer  que  declara  :  “  …………………...  Após  a  análise  da
solicitação,  verificação  da  documentação  anexada  ao  processo,  prazos,  portarias  e
resoluções pertinentes sou, salvo melhor juízo, de parecer favorável à aprovação da
solicitação de prorrogação de 30 dias do afastamento da profa Daniella do Amaral Mello
Bonatto.”. Após as discussões foi colocado em votação. Aprovado a unanimidade.  7)
Proposta de alteração da redação do Art 1º e  § 5º da Res. 02/2018 – Car. Após
algumas sugestões e uma ampla discussão o texto ficou da seguinte forma: “Art. 1.
Os Planos de Atividades Docentes (PADs) e Relatórios de Atividades Docentes (RADs)
são os instrumentos de contabilização dos encargos semestrais de cada professor. O
PAD deve ser elaborado e aprovado semestralmente enquanto o RAD registrará as
atividades efetivamente desenvolvidas e encaminhado anualmente ao CAR. Nos dois
documentos deverão ser registradas as informações relativas à carga horária atribuída
e  desempenhada  nas  atividades  de  ensino  na  graduação  e  na  pósgraduação,
atividades de pesquisa, extensão, assistência não remunerada e administração, com as
suas  respectivas  cargas  horárias,  em  qualquer  dos  em  qualquer  dos  regimes  de
trabalho (20 horas, 40 horas ou Dedicação Exclusiva).  §5º. O Relatório de Atividades
Docentes  (RAD)  de  cada  professor  consiste  no  apêndice  conclusivo  do  Plano  de
Atividades Docentes (ANEXO 02 desta Resolução) , e deverá ser encaminhando para
aprovação  no  conselho  departamental  ao  final  de  cada  ano,  incluindo  informações
adicionais e possíveis alterações nos PADs, quando houver. Em votação. Aprovado a
unanimidade.  Nada mais havendo a tratar foi encerada a reunião.  ……………………….


	

