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Ata da reunião extraordinária  do Conselho Departamental (online) realizada no dia  19
de maio 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, Débora Frida
Rosenfeld  – Chefe  do Departamento  de Desenho Industrial,  Victor  Ismael  Gentilli  –
Chefe do Departamento de Comunicação Social,  Stela Maris Sanmartin – Chefe do
Departamento  de  Artes  Visuais,  Ernesto  Frederico  Hartmann  Sobrinho  –  Chefe  do
Departamento  Teoria  da  Arte  e  Musica,  Rosana  Lucia  Paste –Coordenadora do
Colegiado  de  Artes  Visuais,  Claudia  Maria  França  da  Silva  –  Coordenadora do
Colegiado de Artes Plásticas,  Potiguara Curione Menezes – Coordenador do Colegiado
Musica  (licenciatura),  Claudio  Renato  Zapalá  Rabelo  –  Coordenador  do  Colegiado
Publicidade e Propaganda, Priscilla Garone - Coordenadora do Colegiado de Desenho
Industrial, Rafael Bellan Rodrigues de Souza – Coordenador do Colegiado de Jornalismo,
Aline  Nogueira Costa  –  Coordenadora  do  Colegiado  de  Arquitetura  e  Urbanismo,
Alexandre  Curtiss  Alvarenga  -  Representante  no  CEPE,  Aparecido  Jose  Cirilo  –
Coordenador do PPGA, Flavia Mayer – Coordenadora do PósCOM e Flávio Tapajós –
Represente  dos  Técnicos  em  Educação.  PAUTA  ÚNICA:  Processo  digital  n°:
23068.028965/2021-11. Recurso à decisão do Departamento de Artes Visuais a respeito
do  Edital  30/2020.  Encaminhado  pela  candidata  Maria  Marta  Baião  Seba,  na  qual
solicita esclarecimentos acerca do procedimento realizado pelo Departamento de Artes
Visuais sobre  o recurso interposto por  ela  no  dia  10/5.  Relator:  Conselheiro  Rafael
Bellan Rodrigues de Souza. Procedida a leitura do relato e parecer como segue: “Trata-
se do processo digital 23068.028965/2021-11, de recurso à decisão do Departamento
de Artes Visuais a respeito do Edital 30/2020 . A candidata Maria Marta Baião Seba
solicita esclarecimentos acerca do procedimento realizado pelo Departamento de Artes
Visuais sobre o recurso interposto por ela no dia 10/5. No item 1 do recurso dirigido a
esse Conselho, ela apresenta um cronograma em torno de troca de e-mails a respeito
do recurso destinado ao Departamento e de sua negativa. Contudo, sem acesso a tal
diálogo  via  comunicação  eletrônica,  não  temos  como  averiguar  a  veracidade  das
informações  ou  questionar  a  sequência  e  também  as  contradições  das  missivas.
Mesmo assim,  por  tratar-se  de processo seletivo  público,  nos  apoiamos na ata  do
Departamento de Artes Visuais,  que homologa decisão ad referendum da chefe do
departamento, que confirmava a resposta da Comissão Avaliadora, justificando a nota
atribuída à candidata. Em reunião no dia 13/5, o Departamento de Artes Visuais, de
forma unânime, decidiu pela manutenção da avaliação realizada. Portanto, conforme
disponibilizado na página do CAR, local  em que se concentram as informações do
processo seletivo, há atendimento àquilo  que a resolução no 41/2011 (que rege os
processos seletivos  simplificados)  em seu artigo  17 determina,  ou  seja,  reposta  do
Departamento ao recurso.  Esse ponto  merece destaque:  o  Departamento  avaliou  o
pedido  e  o  negou.  Isso  é  o  que  as  resoluções  exigem,  e  foi  cumprido.  Não  há
regulamentação  na  Ufes  para  as  fases  e  procedimentos  em  torno  da  resposta  à
recursos de processos simplificados, portanto, mesmo que concorde com a candidata
que o “(....) que se espera de uma Universidade Pública séria é que um recurso que



conteste  o  resultado de uma seleção pública  seja  analisado por  uma comissão ou
mesmo por um relator e não somente pela Chefia do departamento, a partir de uma
avaliação mais criteriosa”; não tenho como questionar um Departamento que, ao final,
cumpriu o que preza a resolução em vigor: respondeu o recurso de uma candidata por
meio de uma decisão departamental. Como o Departamento de Artes Visuais apoia a
avaliação  realizada,  não  encontro  parâmetros  institucionais  para  questionar  tal
expertise e solicitar nova avaliação– conforme o item 2 do recurso solicita. Também não
cabe  a  esse  Conselho  deliberar  retroativamente  sobre  os  meandros  do  Edital  no
30/2020, tema solicitado no item 3 do documento. Assim, recomendo o indeferimento
do recurso e sugiro  aos colegas maior  atenção no tratamento desses expedientes,
evitando, para não causar mal entendidos, decisões ad referendum (mesmo que elas
sejam  asseguradas  pela  legislação).  Recomenda-se  sempre  convocar
extraordinariamente  as  Câmaras  Departamentais  para  a  avaliação  coletiva  dos
questionamentos às Comissões Examinadoras - direito assegurado de todo candidato
que participa de nossos editais.  SMJ Esse é o meu parecer.”  Assinado com senha
eletrônica,  conforme  Portaria  UFES  nº  1269  de  30/08/2018,  por  RAFAEL BELLAN
RODRIGUES DE SOUZA - SIAPE 1549808 Coordenador do Colegiado do Curso de
Comunicação  Social  -  Jornalismo Colegiado  de Comunicação  Social  -  Jornalismo -
CCCSJ/CAr .  Após a leitura, a Professora Larissa perguntou se alguém queria algum
esclarecimento referente ao processo. Alguns Conselheiros manifestaram interesse em
esclarecimentos. Após os esclarecimentos  e como não houve mais manifestações de
esclarecimentos, foi colocado em discussão. Após ampla discussão, foi colocado em
votação.   APROVADO à unanimidade o parecer do Senhor Relator. 


	

