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Ata da Reunião de Departamento de 05 de fevereiro de 2019

Ao quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14h, na sala de aula número 304,
reuniram-se  os  membros  do  Departamento  de  História  da  Arte  (DHA),  Professores:  Ana  Maria
Pimenta Hoffmann, Flávia Galli Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein, Letícia Coelho Squeff, Marina Soler
Jorge, Michiko Okano Ishiki, Vinícius Pontes Spricigo e Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos.
Justificaram ausência os professores:  André Luís Tavares Pereira, Angela Brandão, Cássio da Silva
Fernandes, Jens Baumgarten, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marta Denise da Rosa Jardim e Virgínia
Gil Araújo. A reunião foi presidida pela profa. Ana Maria Hoffmann e após a assinatura da lista de
presença pelos participantes a reunião teve início. Pauta. 1 – Aprovação das atas de 05 de junho de
2018 e 06 de novembro de 2018– Atas aprovadas com uma abstenção. 2 – Exclusão de estudantes de
História da Arte como estagiários pelo IPHAN – O NDE do Departamento de História da Arte irá se
reunir e redigir carta informativa sobre a Graduação em História da Arte da Unifesp. O documento será
encaminhado aos museus, instituições culturais localizadas na cidade de São Paulo e grande São Paulo,
inclusive ao IPHAN, a fim de que o curso possa ser incorporado aos quesitos nas ofertas de vagas de
estágio. 3- Formação da Comissão Eleitoral das eleições para chefia, vice- chefia e Coordenação
Pedagógica do DHA – Os membros da Comissão Eleitoral que ficarão responsáveis pela supervisão
das eleições para os cargos de chefia e vice- chefia são: Isabel Cristina da Conceição, Marina Soler
Jorge e  Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos.  Os membros da Comissão Eleitoral  que ficarão
encarregados  da  supervisão  das  eleições  para  os  cargos  de  Coordenação  Pedagógica  e  Vice-
Coordenação Padagógica são: Ana Maria Pimenta Hoffmann, Isabel Cristina da Conceição e  Yanet
Aguilera Viruez Franklin de Matos.  4- Sugestão de Cronograma das eleições para chefia, vice-
chefia e Coordenação Pedagógica do DHA- Os cronogramas foram elaborados, baseando -se nas
datas definidas, serão redigidos os temos dos respectivos editais. 5-Dia aberto- A professora Marina
informou que o dia aberto ocorrerá em 09 de abril de 2019, que o evento será durante todo o dia, e
solicitou colaboração dos professores, em especial,  os que têm aulas atribuídas neste dia. O DHA,
assim como os demais cursos, terá que elaborar uma sala temática. Foi deliberado que estudantes de
graduação e docentes do departamento recebam e-mail convidando-os a colaborar com o evento.  6-
Semana de Calouros – A professora Ana confirmou que o professor Jorge Coli aceitou o convite para
palestrar na aula inaugural, em 14 de março de 2019 às 20h00. A professora Ana solicitou colaboração
dos docentes do departamento no evento. 7-Redes para descanso em frente aos gabinetes –  Este
ponto  de  pauta  foi  dado  como  informe  e  será  reapresentado  na  próxima  reunião  do  colegiado.
Informe: A professora Michiko pediu para que constasse em ata o comunicado aos demais presentes
de que ela foi aceita no programa de Pós-Doutorado da Escola de Comunicação e Arte da USP. Para
constar, eu, Isabel Cristina da Conceição, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após
aprovação, será assinada pela presidente.
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