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Às dez horas de quinze de julho de dois mil e vinte por meio 
de  vídeo  conferência  teve  início  a  reunião  do  Colegiado  do 
Departamento de Artes com a presença dos docentes, Aglair Maria 
Bernardo,  Andréa Carla Scansani, Clélia Maria Lima De Mello e 
Campigotto,  Dirce  Waltrick  Do  Amarante,  Débora  Zamarioli, 
Elisana  de  Carli,  Janaína  Trasel  Martins,  José  Cláudio  Siqueira 
Castanheira,  Luiz Felipe Guimarães Soares,  Maria de Fátima de 
Souza Moretti, Marília Carbonari, Patrícia de Oliveira Iuva, Paulo 
Ricardo Berton, Priscila Genara Padilha, Rafael Luiz Marques Ary 
e  Virginia  Jorge  Silva,  dos  técnicos:  Ana  Carolina  Arnez  dos 
Santos,  Gabriel  Guedert,  Gabriel  Varalla,  Lênio  Kauê  Farias 
Frihling, e das discentes Raiza Caron Flain (19103342) e Natália 
Maria Almeida Cury (19105992). Justificaram ausência Alesandra 
Soares Brandão, Fábio Guilherme Salvatti,  Josias Ricardo Hack, 
Luiz  Fernando  Pereira,  Márcio  Markendorf,  Rodrigo  Garcez  da 
Silva e Sergio Nunes Melo. O primeiro ponto de pauta tratou da 
apreciação da ordem do dia, colocado em discussão e aprovada por 
unanimidade.  O  segundo  ponto  tratou  da  apreciação  da  ata  da 
reunião do Colegiado do Departamento realizada em vinte e três de 
junho de dois mil e vinte (ATAART23062020), a mesma foi posta 
em  discussão,  sem   manifestações  a  ata  seguiu  para  votação, 
momento em que foi aprovada por unanimidade. O terceiro ponto 
tratou do acolhimento às representantes discentes do curso de 
cinema Raiza Caron Flain (19103342) e Natália Maria Almeida 
Cury (19105992) titular e suplente respectivamente. A participação 
das discentes como membros do colegiado do Departamento de 



Artes foi aprovada por unanimidade. O quarto ponto tratou da 
apreciação da proposta de regimento de pesquisa do Departamento 
de Artes (anexo II), após sua apresentação pela comissão 
responsável a proposta foi posta em discussão. Durante a discussão 
percebeu-se a necessidade de alteração do artigo nº 4, para que se 
especifique a inclusão de membros externos aos projetos de 
pesquisa. Não houve consenso sobre a quantidade de atividades e 
quais atividades devem ser feitas para justificar 10 horas de 
pesquisa, dessa forma o encaminhamento foi de que sejam 
encaminhadas proposta para a professora Elisana DE Carli até o 
dia 24 de julho, para que, a partir dessas propostas, se alcance um 
objetivo comum na próxima reunião. O quinto ponto tratou da 
homologação dos projetos de Pesquisa aprovados ad referendum, 
apresentação  da  coordenadora  de  pesquisa,  Elisana  De  Carli 
(anexo III). Após apresentação, o ponto seguiu para discussão, não 
havendo nenhuma manifestação, encaminhou-se a votação sendo  
homologada sem óbice. O sexto ponto tratou da homologação dos 
registros de Extensão aprovados ad referendum, apresentação da 
coordenadora de extensão, Clélia de Mello. Após apresentação, o 
ponto seguiu para discussão e, sem manifestações, o ponto seguiu 
para votação, sendo aprovado por unanimidade. O sétimo ponto 
tratou da alteração do PDCD do Departamento de Artes, devido  à  
mudança na política de afastamento da Universidade. A professora 
Andréa C. Scansani apresenta os motivos para alteração: antes era 
permitido o afastamento de até 20% do corpo docente, esse 
número caiu para 10%, permitindo que se encontrem afastados 3 
professores concomitantemente. A proposta apresentada pela 
comissão para equacionar esse problema, foi permitir a saída 
apenas nos inícios dos anos letivos, primeiro semestre, e não mais 
nos primeiro e segundos semestres, como vinha sendo até então. 
Depois de breve discussão e esclarecimentos a proposta foi para 
votação, sendo aprovado por ampla maioria, contando com dois 



votos contrários. Também foi colocada em discussão a reinscrição 
dos docentes na atualização PDCD 2021-2024 com data de até o 
dia 31 de julho. O que foi aprovado por unanimidade. Sem mais 
nada para o momento eu, Lênio Kauê Farias Frihling, assistente em 
Administração, Chefe do Serviço de Expediente do Departamento 
de Artes, lavro a presente ata que segue assinada pelo Presidente 
do Colegiado e por mim.
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