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Ata da Reunião de Departamento de 07 de maio de 2019

Ao sétimo dia do mês de maio 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, André Luís
Tavares Pereira, Angela Brandão, Flávia Galli Tatsch, Graziela Krohling Kunsch, Elaine Cristina Dias, Ilana
Seltzer Goldstein,  Jens Baumgarten,  José Geraldo Costa  Grillo,  Leticia Coelho Squeff,  Manoela  Rossinetti
Rifinoni,  Marina  Soler  Jorge,  Michiko  Okano  Ishiki  e  Vinicius  Pontes  Spricigo.  Justificaram ausência  os
professores: Cássio da Silva Fernandes, Marta Denise da Rosa Jardim, Virgínia Gil Araujo e Yanet Aguilera
Viruez Franklin de Matos. A reunião foi presidida pela profa. Ana Maria Pimenta Hoffmann e após a assinatura
da lista de presença pelos participantes a reunião teve início. Foram dados informes. Pauta. 1 – Aprovação da
ata de 02 de abril de 2019– A ata não pode ser aprovada, pois não foi previamente anexada à convocação, a
mesma será novamente pautada para a próxima reunião ordinária. 2 – Sumiço de computador na sala 25 do
Prédio Arco – Trata-se de um computador que não estava funcionando e que não encontra-se mais no gabinete.
Os fatos serão apurados e as medidas necessárias serão tomadas junto à Direção Administrativa do Campus. 3-
Televisão da sala 304 – O aparelho televisor está sendo subutilizado na sala de aula 304, a chefia do DHA está
aberta à sugestões de realocação do mesmo. 4- Problemas na pasta verde- comunicação com os alunos – A
ferramenta do sistema que permite comunicação com os estudantes está desabilitada. Os docentes têm utilizado
as redes sociais (Facebook) e fixação de recados na porta das salas de aula para transmitirem avisos oportunos.
5- Rodízio na condução dos Cargos regimentais do Departamento de História da Arte –  Foi realizada
tentativa de criar método de pontuação dentre as funções administrativas ocupadas por docentes na instituição,
porém não houve consenso entre os presentes. A pauta voltará a ser abordada em ocasião futura. 6- Edital para
pintura do prédio – A pauta voltará a ser inserida quando a professora Marta (requisitante na pauta) puder estar
presente na reunião ordinária.7- Formação de Banca para Processo Simplificado – Professor Substituto – A
composição efetiva da banca avaliadora está sujeita às particularidades dos candidatos inscritos, uma vez que
não pode haver conflito de interesses entre avaliadores e candidatos, todavia, a banca foi inicialmente composta
pelos professores: Marina Soler Jorge, Jens Baumgarten, Flavia Galli Tatsch, Ana Maria Pimenta Hoffmann,
Yanet  Aguilera  Viruez  Franklin  de  Matos  e  Ilana  Seltzer  Goldstein.  8-  Resultados  das  Eleições  2019  e
indicação para o NDE –  Os eleitos foram congratulados e os docentes que irão compor o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) são: Manoela Rossinetti Rufinoni, Jens Baumgarten, Michiko Okano Ishiki, Yanet Aguilera
Viruez  Franklin  de  Matos,  Angela  Brandão  e  Leticia  Coelho  Squeff  (suplente).  9-  Indicação  para
representante do DHA na Comissão de Bibliotecas – O DHA indica a professora Letícia Squeff como titular e
a professora Ilana Seltzer Goldstein como suplente da Comissão de Bibliotecas da Unifesp. 10 – Substituição
de representante (titular) na CAEC – A chefia do DHA irá consultar/ convidar a professora Carolin Overhoff
Ferreira para assumir a representação, a mesma encontra- se em afastamento internacional.  11- GT Inovação
Tecnológica e Social (PROEC) –  Não há docente indicado pelo DHA para compor o GT.  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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