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Às dez horas de vinte e três de junho 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,  Alesandra  Soares  Brandão,  Andréa  Carla  Scansani,  Clélia
Maria  Lima  De  Mello  e  Campigotto,  Dirce  Waltrick  Do  Amarante,
Débora  Zamarioli,  Janaína  Trasel  Martins,  José  Cláudio  Siqueira
Castanheira,  Josias  Ricardo  Hack,  Luiz  Felipe  Guimarães,  Maria  de
Fátima  de  Souza  Moretti,  Marília  Carbonari,  Márcio  Markendorf,
Patrícia de Oliveira Iuva, Paulo Ricardo Berton, Priscila Genara Padilha,
Rafael Luiz Marques Ary, Rodrigo Garcez da Silva, Sergio Nunes Melo
e Virginia Jorge Silva,  dos técnicos:  Ana Carolina Arnez dos Santos,
Felipe  Arthur  Tonin,  Gabriel  Guedert,  Gabriel  Varalla,  Lênio  Kauê
Farias Frihling,  Rachel Teixeira Dantas.  Justificaram ausência Elisana
de Carli, Fábio Guilherme Salvatti, Luiz Fernando Pereira. 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  seis  de  novembro  de  dois  mil  e  dezenove
(ATAART19022020),  a  mesma  foi  posta  em  discussão,  sem
manifestações a ata seguiu para votação, momento em que foi aprovada
por unanimidade. O terceiro ponto tratou da homologação dos projetos
de Pesquisa aprovados ad referendum (Anexo II), após a apresentação o
ponto  seguiu  para  discussão,  não  havendo  nenhuma  manifestação,
encaminhou-se a votação, aprovado sem óbice. O quarto ponto tratou da
homologação  dos  registros  de  Extensão  aprovados  ad  referendum,
organizado pela coordenadora de extensão Clélia de Mello (ANEXO III,
IV e V), após apresentação, o ponto seguiu para discussão, momento em
que a professora Clélia de Mello pediu a palavra e informou que novos
projetos são analisados e aprovados assim que ela os recebe, e que se há



demora  na  aprovação  ela  ocorre  em instâncias  superiores.  Após essa
manifestação  o  ponto  seguiu  para  votação,  sendo  aprovado  por
unanimidade. O quinto ponto tratou da homologação do relatório final
do afastamento para estágio pós-doutoral  da professora  Sassá Moretti
aprovado  ad  referendum pelo  Departamento.  Relatoria  da  professora
Elisana De Carli (ANEXO VI). Após apresentação do parecer o mesmo
seguiu  para  discussão,  sem  manifestações  se  encaminhou  a  votação
sendo aprovado por unanimidade. O sexto ponto tratou da homologação
do relatório final do afastamento para estágio pós-doutoral do professor
Sergio  Nunes  Melo  aprovado  ad  referendum pelo  departamento.
Relatoria do professor Josias Hack (ANEXO VII). Após apresentação do
parecer  o  mesmo  seguiu  para  discussão,  sem  manifestações  se
encaminhou a votação sendo aprovado por unanimidade. O sétimo ponto
tratou  da  homologação  do  relatório  final  do  afastamento  para
doutoramento da professora Virginia Jorge aprovado ad referendum pelo
departamento. Relatoria do professor José Claudio Siqueira Castanheira
(ANEXO VIII).  Após  apresentação do parecer  o  mesmo seguiu  para
discussão, sem manifestações se encaminhou a votação sendo aprovado
por  unanimidade.  O  oitavo  ponto  tratou  da  homologação  da
consolidação do PAAD 2020-1 aprovado ad referendum pela chefia do
departamento efetuado pela comissão composta pelas professoras Clélia
de Mello, Patrícia Iuva e Rafael Ary (ANEXO XIX). Após apresentação
do  parecer  o  mesmo  seguiu  para  discussão,  sem  manifestações  se
encaminhou a votação sendo aprovado por unanimidade. O nono ponto
tratou  da  situação  do  pedido  de  professor  substituto  para  assumir  as
disciplinas  descobertas  pela  saída  da  professora  Fabiana  Lazzari  de
Oliveira  aprovada  em  concurso  na  UnB.  A  chefia  do  Departamento
informou que a solicitação de processo seletivo para o suprimento dessa
vaga já foi feito pelo Departamento e que o DEN informa que “faz-se
necessário  aguardar  deliberações  do  CUn  acerca  do  calendário
acadêmico e do retorno às atividades de ensino referentes às aulas, que
possam implicar em alterações no Plano Departamental, pois as análises
das solicitações são feitas com verificação das informações constantes
na demanda (Ofício ou formulário) e do sistema PAAD”. Não houve



encaminhamento para o ponto. O décimo ponto tratou da reavaliação do
PDCD  em  razão  do  resultado  final  do  processo  seletivo  para
classificação  dos  interessados  em  solicitar  afastamento  integral  para
participação em Programa de Pós-Graduação stricto sensu. A chefia do
departamento  apresentou  as  novas  normas  de  afastamento  para
formação, apontando a necessidade de formação de nova comissão que
deverá aplicar essas alterações em um nova tabela de previsões de saídas
no PDCD. Os professores que se dispuseram a participar da comissão
foram Andréa Carla Scansani, Rafael Luiz Marques Ari e Sergio Nunes
Melo. 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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