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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 02 de fevereiro de 2021

Ao segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google
Meet), reuniramse os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): André Luiz Tavares Pereira, Angela Brandão, Cássio da
Silva  Fernandes,  Carolin  Overhoff  Ferreira,  Elaine  Cristina  Dias,  Ilana  Seltzer  Golstein,  José  Geraldo  Costa  Grillo,  Isabel  Cristina  da
Conceição, Letícia Coelho Squeff, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marina Soler Jorge, Michiko Okano Ishiki, Osvaldo Fontes Filho, Vinícius Pontes
Spricigo, Virgínia Gil Araújo e Youssef Alvarenga Cherem. Justificaram ausência: Ana Maria Pimenta Hoffmann, Flávia Galli Tatsch, Icaro Ferraz
Vidal  Junior,  Jens  Baumgarten, Marta  Denise  da  Rosa  Jardim, Michel  Justamand  e  Yanet  Aguilera  Viruez  Franklin  de Matos.  A  reunião  foi
presidida pela profa. Virgínia Gil Araújo, após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início. Ponto 1  Foram dados
informes. Ponto 2 – Portaria Reitoria n. 2803/2020 (obrigatoriedade de depósito dos TCCs nas bibliotecas, arquivo anexo) –  A professora
Manoela explicou que o fluxo para entrega dos TCCs nas bibliotecas ainda não foi definido e ressaltou que o estudante que desobedecer a portaria,
não conseguirá colar grau. Ponto 3 – Calendário 2021 e férias docentes – A profa. Manoela esclareceu que para o ano de dois mil e vinte e um,
até a presente data, o MEC prevê que sejam considerados cem porcento dos dias letivos, ou seja, quinze semanas de aula por semestre. Calouros e
veteranos  iniciarão  o  ano  letivo  em dias  diferentes  e  terão  diferentes  datas  para  inicio  dos  períodos  de  recesso,  entre  18/08/2021  e  30/09/2021
(recesso dos veteranos) e de 05/09/2021 até 30/09/2021 (recesso dos caluros). A profa. Manoela pediu atenção dos professores para essas datas,
evitando que suas programações de  férias conflituem com o calendário  instituído. Docentes que precisarem programar  férias  fora do período de
recesso, deverão justificarse oficialmente, apresentando plano que não prejudique as aulas. Ponto 4 Aprovação da Grade 12021 (anexos)   A
profa. Manoela apresentou a grade e fez todas as adequações solicitadas pelos presentes, em regime de votação, a Grade 12021 foi aprovada por
unanimidade. Para constar, eu, Isabel Cristina da Conceição, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada
pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Gil Araujo, ViceChefe de Departamento, em 03/03/2021, às 19:13, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0603951 e o código CRC B6612079.

Referência: Processo nº 23089.003732/202167 SEI nº 0603951
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 02 de março de 2021

Ao segundo dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google Meet),
reuniramse os membros do colegiado do Departamento de História da Arte  (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, Carolin Orverhoff Ferreira,
Flávia Galli Tatsch, Jens Baumgarten, José Geraldo Costa Grillo, Icaro Ferraz Vidal Júnior, Isabel Cristina da Conceição, Letícia Coelho Squeff,
Manoela  Rossinetti  Rufinoni, Michel  Justamand, Michiko Okano  Ishiki,  Osvaldo  Fontes  Filho, Vinícius  Pontes  Spricigo, Virgínia Gil Araújo,
Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos e Youssef Alvarenga Cherem. Justificaram ausência: Angela Brandão, Cássio da Silva Fernandes, Elaine
Cristina Dias, Ilana Seltzer Golstein, Marina Soler Jorge e Marta Denise da Rosa Jardim. A reunião foi presidida pela profa. Ana Maria Pimenta
Hoffmann, após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início. O professor Jens solicitou inclusão do ponto de pauta
"Ponto 3   Projeto Getty". A professora Manoela  também propôs  inclusão do ponto de pauta "Ponto 4   Portaria ADEs 1.109/2021",  após
votação as solicitações foram respectivamente aprovadas por unanimidade. Foram dados informes. Ponto 1 – Aprovação das Atas de 01/12/2020 e
02/02/2021    –    A  ata  do  mês  de  dezembro  foi  aprovada  por  todos  e  ata  do  mês  de  fevereiro  foi  aprovada  com  uma  abstenção.  Ponto  2  –
 Formalização de indicação para representação docente no CAEC – A profa. Ana  indicou (Ad referendum) as professoras Carolin Overhoff
Ferreira,  como  titular  e  Letícia  Coelho  Squeeff,  como  suplente  para  permanecerem  representando  o Departamento  de História  da Arte  junto  à
Câmara  de  Extensão  e  Cultura  do Campus Guarulhos,  após  votação,  a  indicação  foi  consonanemente  aprovada. Ponto  3  Projeto Getty     O
professor Jens explicou que o tema do Projeto Getty para o ano de 2021 é Arte e Poder e que encaminhou uma proposta ao Getty Conservation
Institute e está aguardando  retorno. O professor detalhou o programa e  solicitou apoio do corpo docente e chefia do DHA. Ponto 4   Portaria
ADEs 1.109/2021  A professora Manoela disse que a Portaria Prograd No 1.109/2021 revisou a aprimorou alguns pontos relativos às atividades
domiciliares especiais, destacando o Artigo 3º (atividade síncrona passou a ser fortemente recomendada) e o Artigo 12º (avaliações individuais não
podem ser síncronas). Foram levantadas dúvidas pelos docentes presentes e a professora Manoela as esclareceu. Para constar, eu, Isabel Cristina da
Conceição, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 12/04/2021, às 11:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0631112 e o código CRC 569461ED.

Referência: Processo nº 23089.005518/202145 SEI nº 0631112
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária de Departamento de 09 de março de 2021

Ao nono dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google Meet),
reuniramse  os membros  do  colegiado  do Departamento  de História  da Arte  (DHA): Ana Maria  Pimenta Hoffmann, Angela Brandão,  Carolin
Overhoff Ferreira, Ilana Seltzer Golstein, Isabel Cristina da Conceição, Jens Baumgarten, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marina Soler Jorge, Michel
Justamand, Michiko Okano  Ishiki, Vinícius Pontes Spricigo e Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos.  Justificaram ausência: Cássio da Silva
Fernandes, Elaine Cristina Dias e Flávia Galli Tatsch. A reunião foi presidida pela profa. Ana Maria Pimenta Hoffmann, após registro de presenças
pela secretária do departamento a reunião teve início. Ponto (pauta única)  A professora Ana explicou que a Fundação Ema Klabin  Casa Museu
e  o  Departamento  de  História  da  Arte  são  parceiros  há  alguns  anos,  e  que  o  museu  irá  retomar  sua  programação  cultural  (eventos  online)
no decorrer do ano de dois mil e vinte e um. O  tema para esse ano é  "Outras Narrativas",  a  fundação convidou o corpo docente do DHA para
colaborar ministrando palestras, o convite foi estendido também a estudantes de pós graduação. Os professores que desejarem participar, deverão
encaminhar propostas à Secretaria do DHA, via email, até o próximo dia 11 de março de 2021. Para constar, eu,  Isabel Cristina da Conceição,
assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 12/04/2021, às 11:57, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0638883 e o código CRC 72189E7F.

Referência: Processo nº 23089.006061/202196 SEI nº 0638883
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 06 de abril de 2021

Ao sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google Meet),
reuniramse os membros do colegiado do Departamento de História da Arte  (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, Carolin Overhoff Ferreira,
Cássio  da  Silva  Fernandes,  Elaine  Cristina  Dias,  Ilana  Seltzer  Goldstein,  Isabel  Cristina  da  Conceição,  José  Geraldo  Costa  Grillo,  Manoela
Rossinetti Rufinoni, Marina Soler Jorge, Michiko Okano Ikishi, Michel Justamand, Vinicius Pontes Spricigo, Yanet Aguilera Viruez Franklin de
Matos e Youssef Alvarenga Cherem. Justificaram ausência: Angela Brandão, Flavia Galli Tatsch, Jens Baumgarten, Letícia Coelho Squeff, Marta
Denise  da Rosa  Jardim, Osvaldo Fontes Filho,   Virgínia Gil Araújo,  após  registro  de presenças pela  secretária  do departamento  a  reunião  teve
início.  Foram  dados  informes.  A  professora  Carolin  solicitou  aprovação  de  inclusão  do  ponto  de  pauta:  "Congresso  Acadêmico    mesa  de
abertura  e  mesas  redondas".  A  professora  Manoela  pediu  aprovação  de  inserção  do  ponto  de  pauta:  "Reinauguração  do  Teatro  Unifesp
Guarulhos". A professora Yanet solicitou inclusão do ponto de pauta: "Curso de Extensão: Colóquio de Cinema e Arte da América Latina".
Ponto 1  Aprovação das atas de 02/03/2021 e 09/03/2021  A ata do dia dois de março de dois mil e vinte e um foi aprovada com duas abstenções
e a ata de nove de março de dois mil e vinte e um, após correção, foi aprovada com uma abstenção. Ponto 2 –Programação Cultural Fundação
Ema Klabin – A  profa. Ana  apresentou  programação  provisória  contendo  propostas  selecionadas  pela  fundação,  dentre  àquelas  encaminhadas
pelos docentes do DHA. Ponto 3 Afastamentos DHA  planejamento     A profa. Marina  relatou que na  sessão ordinária da Congregação do
Campus  Guarulhos,  ocorrida  no  mês  de  abril,  foi  citado  que  os  departamentos  precisarão  relacionar  intenções  de  afastamentos  por  parte  de
seus docentes, no período de dois anos, sendo assim, os professores do DHA encaminharão planejamentos de afastamentos das atividades docentes,
por email, à secretaria do DHA. Ponto 4  Formalização de indicação de representante para o VII Congresso Acadêmico Unifesp  A profa.
Carolin Overhoff Ferreira foi indicada para representar o DHA no VII Congresso Acadêmico Unifesp, após votação, sua indicação foi aprovada por
todos. Ponto 5  Formalização de indicação para representante para a Comissão de Avaliação de Afastamentos  O prof. Michel Justamand
foi  indicado  para  representar  o  DHA  junto  à  Comissão  de Avaliação  de Afastamentos,  após  regime  de  votação,  a  indicação  foi  aprovada  por
unanimidade. Ponto 6  Congresso Acadêmico  mesa de abertura e mesas redondas  A profa. Carolin explicou como o evento será organizado
e que o mesmo está programado para o mês de junho de dois mil e vinte e um. O tema do VII Congresso Acadêmico será: Universidade em Defesa
da  Vida.  A  profa.  Carolin  solicitou  aos  presentes  sugestões  de  nomes  para  compor  mesa  de  abertura  e  meses  redondas,  e  foi  prontamente
atendida. Ponto 7  Reinauguração do Teatro Unifesp Guarulhos  A profa. Manoela explicou que o teatro foi recentemente reformado e que na
última  sessão  ordinária  da  Congregação  do  Campus  Guarulhos,  foi  aprovada  proposta  para  renomear  o  espaço  em  homenagem  ao  estudante
William de Moraes (in memoriam). A cerimônia de reinauguração ocorrerá em oito de abril de dois mil e vinte e um, como o William de Moraes
integrava o corpo discente de História da Arte, foi questionado se algum dos docentes gostaria se pronunciar durante a cerimônia. A profa. Ana
falará em nome do DHA, corroborando com a justa homenagem. Ponto 8  Curso de Extensão: Colóquio de Cinema e Arte da América Latina
 A profa. Yanet apresentou o curso de extensão dizendo da importância do apoio dos docentes do departamento, assim como aprovação de todos.
Todos  se manifestaram  favoráveis  à  realização  do  curso.  Para  constar,  eu,  Isabel  Cristina  da  Conceição,  assistente  em  administração,  lavrei  a
presente ata que, após aprovação, será assinada pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 11/05/2021, às 10:53, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0671390 e o código CRC AE3DCB63.

Referência: Processo nº 23089.008236/202108 SEI nº 0671390
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária de Departamento de 28 de abril de 2021

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google
Meet),  reuniramse os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz Tavares
Pereira,  Angela  Brandão,  Carolin  Overhoff  Ferreira,  Cássio  da  Silva  Fernandes,  Elaine  Cristina  Dias,  Ilana  Seltzer  Goldstein,  Jens
Baumgarten,  Letícia  Coelho  Squeff,  Manoela  Rossinetti  Rufinoni,  Osvaldo  Fontes  Filho,  Vinicius  Pontes  Spricigo  e  Virgínia  Gil
Araújo. Justificaram ausência: Flavia Galli Tatsch, Marta Denise da Rosa Jardim e Pedro Fiori Arantes. A reunião foi presidida pela profa. Ana,
após  registro  de  presenças  pela  secretária  do  departamento  a  reunião  teve  início.  Foram  dados  informes. A  profa.  Ana  solicitou  aos  presentes
votação para homologar resultado das eleições para preenchimento das funções de Coordenação de Graduação, Vice Coordenação de Graduação e
Membros  da  Comissão  de  Curso  (Chapa  Única),  no  qual  foi  obtido  o  seguinte  resultado:  total  de  16  votantes.  Dados  apurados:  ELAINE
CRISTINA  DIAS  (Coordenadora  Pedagógica  de  Graduação),  VINICIUS  PONTES  SPRICIGO  (Vice  Coordenador  Pedagógico  de
Graduação),  ANDRÉ  LUIZ  TAVARES  PEREIRA  (Membro  Titular  da  Comissão  de  Curso),  MICHIKO  OKANO  ISHIKI  (Membro
Titular da Comissão de Curso) e LETICIA COELHO SQUEFF (Membro Suplente da Comissão de Curso), com total de 15 votos favoráveis
e  1  voto  em branco. Após  votação  o  resultado  das  eleições  foi  aprovado  por  unanimidade. A  professora Ana  agradeceu  a  eficiência  da  gestão
anterior, assim como parabenizou e deu boas vindas à nova gestão. A professora Elaine indicou para compor o Núcleo Docente Estruturante (NDE),
os professores: Manoela Rossinetti Rufinoni (membro titular), Marina Soler (membro titular), Jens Baumgarten (membro titular) e Angela Brandão
(membro  suplente),  agradecendo pela  confiança depositada  e  solicitando a  colaboração de  todos.Para  constar,  eu,  Isabel Cristina da Conceição,
assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 28/05/2021, às 11:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0699045 e o código CRC 67F4574B.

Referência: Processo nº 23089.008349/202103 SEI nº 0699045

http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 04 de maio de 2021

Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google Meet),
reuniramse  os  membros  do  colegiado  do  Departamento  de  História  da  Arte  (DHA):  André  Luiz  Tavares  Pereira,  Angela  Brandão,  Carolin
Overhoff Ferreira, Cássio da Silva Fernandes, Elaine Cristina Dias, Flavia Galli Tatsch,  Icaro Ferraz Vidal  Júnior,  Ilana Seltzer Goldstein,  Jens
Baumgarten,  José Geraldo Costa Grillo,  Letícia  Coelho  Squeff, Manoela Rossinetti  Rufinoni, Marina  Soler  Jorge, Michel  Justamand, Michiko
Okano  Ikishi,  Osvaldo  Fontes  Filho,  Vinicius  Pontes  Spricigo,  Yanet  Aguilera  Viruez  Franklin  de  Matos  e  Youssef  Alvarenga  Cherem.
Justificaram  ausência:  Ana  Maria  Pimenta  Hoffmann,  Marta  Denise  da  Rosa  Jardim  e  Pedro  Fiori  Arantes,  após  registro  de  presenças  pela
secretária do departamento a  reunião  teve  início. A reunião foi presidida pelo decano do departamento, prof. Jens Baumgarten. Por não  estarem
presentes na reunião a Chefia e a Vice Chefia do DHA, a profa. Manoela solicitou a retirada do Ponto de Pauta 2 "Revisão do PPC". Foram dados
informes. Ponto 1 – Aprovação das Atas de 06/04/2021 e 28/04/2021 – A ata de seis de abril de dois mil e vinte e um foi aprovada com três
abstenções e a ata de vinte e oito de abril de dois mil e vinte e um foi aprovada com quatro abstenções. Ponto 3  Acompanhamento das ADES 
A professora Manoela informou que a Coordenação de Curso está acompanhando todas as demandas dos estudantes que apresentam dificuldades
em acompanhar as aulas, que essas dificuldades lhe são reportadas via email e que têm sido conduzidas da melhor forma. A profa. Manoela pediu
aos docentes do departamento que dedicassem atenção especial aos calouros, uma vez que se matricularam em curso presencial, mas se deparam
com  aulas  no  formato ADES,  em  decorrência  de  isolamento  social  para  conter  a  pandemia  (Covid19). Apresentou  dados  coletados  pela  Pró
Reitoria de Graduação, e assim que os mesmos forem consolidados, serão repassados aos professores por email. Para constar, eu, Isabel Cristina da
Conceição, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pelo presidente.

Documento assinado eletronicamente por Jens Michael Baumgarten, Docente, em 12/08/2021, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0780149 e o código CRC C8D2D1BA.

Referência: Processo nº 23089.009567/202157 SEI nº 0780149
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 11 de maio de 2021

Ao décimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online
Google Meet), reuniramse os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz
Tavares Pereira, Angela Brandão, Carolin Overhoff Ferreira, Elaine Cristina Dias,  Ilana Seltzer Goldstein,  José Geraldo Costa Grillo, Letícia
Coelho Squeff, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marina Soler  Jorge, Michel  Justamand, Michiko Okano  Ikishi, Osvaldo  Fontes  Filho, Vinicius
Pontes Spricigo, Virgínia Gil Araújo, Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos e Youssef Alvarenga Cherem. Justificaram ausência: Flavia Galli
Tatsch, Marta Denise da Rosa Jardim, Jens Baumgarten e Pedro Fiori Arantes, após registro de presenças pela secretária do departamento e sob
presidência da chefia do DHA a reunião teve início. Foram dados informes. Pauta única – Revisão do PPC –  A profa. Manoela apresentou as
propostas  de  ajustes  que  são  necessários  na  grade  curricular  do  curso  de  graduação  em  substituição  de  DCs  fixos.  As  propostas  foram
organizadas desse modo: 1A e 1B; 2A e 2B; 3A e 3B. Após análises de todas sugestões e esclarecimentos de dúvidas dos presentes, as propostas
foram votadas e assim aprovadas: Proposta 1B (deixar um dia LETIVO livre no primeiro termo  não substituir o DC fixo extinto por nenhuma
disciplina) com o total de 10 votos favoráveis e 1 abstenção. Proposta 2A (substituir DC fixo do segundo termo por um DC Conexo Eletivo) com
o total de 11 votos favoráveis. Proposta 3B (diminuir para 200h a carga horária das atividades complementares) por unanimidade. A professora
Ilana  explicou  sugestão  para  alteração  de  título  de  disciplina  obrigatória,  após  conversa  e  votação,  a  disciplina  Artes  Ameríndias  passará  a
chamarse Artes  Indígenas,  e  eventualmente  o  docente  responsável  por  essa  disciplina  poderá  fazer  adequações  pontuais  no  conteúdo de  sua
ementa. Para constar, eu, Isabel Cristina da Conceição, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela
presidente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 24/06/2021, às 14:00, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0704107 e o código CRC 0B5F4CF7.

Referência: Processo nº 23089.009569/202146 SEI nº 0704107
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 01 de junho de 2021

Ao primeiro dia do mês de  junho de dois mil  e vinte e um,  às  14h,  através  de videoconferência  (plataforma de  comunicação online Google
Meet),  reuniramse os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz Tavares
Pereira, Carolin Overhoff Ferreira, Cássio da Silva Fernandes, Elaine Cristina Dias, Flavia Galli Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein, José Geraldo Costa
Grillo, Letícia Coelho Squeff, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marina Soler Jorge, Michel Justamand, Michiko Okano Ikishi, Osvaldo Fontes Filho,
Pedro  Fiori  Arantes,  Vinicius  Pontes  Spricigo,  Virgínia  Gil  Araújo,  Yanet  Aguilera  Viruez  Franklin  de Matos  e  Youssef  Alvarenga  Cherem.
Justificaram  ausência:  Angela  Brandão,  Jens  Baumgarten  e  Marta  Denise  da  Rosa  Jardim,  após  registro  de  presenças  pela  secretária  do
departamento  a  reunião  teve  início. A  reunião  foi  presidida pela Chefia do departamento,  profa. Ana Maria. Foram dados  informes. Ponto 1 –
Aprovação  das  atas  de  04/05/2021  e  11/05/2021    –    ambas  as  atas  foram  aprovadas  com  uma  abstenção  cada. Ponto  2  –  Substituição  de
membros titular e suplente do NDE  – A professora Elaine, Coordenadora de Graduação, relatou equívoco de registro em ata, já corrigida, em
relação a um dos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de História da Arte, e apresentou alteração na composição
anterior,  e  após  regime de  votação,  foram aprovados  os  seguintes  representantes:  Jens Baumgarten, Angela Brandão, Marina Soler  (titulares)  e
Flavia Galli Tatsch (suplente). Ponto 3 – Grade preliminar 22021  Considerando o atual cenário de enfrentamento à pandemia de Covid 19 e as
aulas em formato ADEs, a professora Elaine expôs quadros preliminares de aulas para estudantes ingressantes até o ano de 2017 e ingressantes até o
ano de 2018. Após esclarecimentos de todas as dúvidas, as propostas foram colocadas em regime de votação e aprovadas por unanimidade. Ponto 4
– Aprovação de uso do  logo PPGHA na parceria com a Fundação Klabin   A professora Flávia disse da parceria entre o Departamento de
História  da Arte  e  a Casa museu  Fundação Ema Klabin  e  solicitou  permissão  para  utilizar  o  logo  PPGHA  (Programa  de  Pós Graduação  em
História da Arte) nesta cooperação, após votação o uso do logo foi aprovado por todos. Para constar, eu, Isabel Cristina da Conceição, assistente em
administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela presidente.

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 10/08/2021, às 12:52, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0738456 e o código CRC E83EAF88.

Referência: Processo nº 23089.013156/202166 SEI nº 0738456
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 13 de julho de 2021

Ao décimo terceiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google
Meet), reuniramse os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): André Luiz Tavares Pereira, Angela Brandão, Carolin
Overhoff  Ferreira,  Cássio  da  Silva  Fernandes,  Elaine Cristina Dias,  Flavia Galli  Tatsch,  Ilana  Seltzer Goldstein, Manoela  Rossinetti  Rufinoni,
Marina Soler Jorge, Michel Justamand, Michiko Okano Ishiki, Osvaldo Fontes Filho, Pedro Fiori Arantes, Virgínia Gil Araújo e Yanet Aguilera
Viruez  Franklin  de Matos.  Justificaram  ausência:  Ana Maria  Pimenta Hoffmann,  Jens  Baumgarten,  José Geraldo  Costa Grillo,  Letícia  Coelho
Squeff, Marta Denise da Rosa Jardim e Vinicius Pontes Spricigo, após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início.
A reunião foi presidida pela professora Virgínia Gil Araújo. Foram dados informes. Ponto 1 – Aprovação da Ata de 01/06/2021 –  Após correções
apresentadas  pelas  professoras Michiko  e  Elaine,  onde  se  lê  "Ikishi",  leia  se  "Ishiki"  e  onde  se  lê  "  ingressantes  até  o  ano  de  2018",  leia  se
"ingressantes  a  partir  de  2018",  a  ata  foi  aprovada  por  todos.  Ponto  2    Afastamento  Internacional  Profa.  Marina  março/abril  2022   A
professora Marina  esclareceu dúvidas  sobre  sua  solicitação de  afastamento  internacional  para  a  cidade  de Vancouver, Canadá. Após  regime de
votação o afastamento do país foi aprovado por unanimidade. Ponto 3  Revisão do PPC  A professora Elaine apresentou texto revisado a partir
das aprovações feitas em reuniões anteriores, foram sugeridos ajustes por parte dos presentes, que foram discutidos e incorporados ao documento.
Após votação, o PPC foi aprovado por unanimidade. Ponto 4  Indicação de representante discente pro tempore  A professora Elaine reuniu se
com  membros  do  Centro  Acadêmico  de  História  da  Arte  e  a  estudante  Bianca  Bicalho  se  disponibilizou  a  assumir  representação  discente
temporariamente, uma vez que está sendo organizada nova eleição pelo DHA. Ponto 5   Edital de representação discente para Comissão de
Curso e Departamento de História da Arte  O DHA organizará edital para representação discente, foi votada e aprovada por todos a seguinte
Comissão eleitoral: Elaine Cristina Dias, Isabel Cristina da Conceição e Virgínia Gil Araújo. Ponto 5  Aprovação ad referendum dos quadros
de UCs e planos de ensino  A professora Elaine esclareceu que devido urgência os quadros de UC's e planos de ensino foram aprovados e os
demais  trâmites  foram  seguidos.  Para  constar,  eu,  Isabel  Cristina  da  Conceição,  assistente  em  administração,  lavrei  a  presente  ata  que,  após
aprovação, será assinada pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por Virginia Gil Araujo, ViceChefe de Departamento, em 24/08/2021, às 17:04, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0795178 e o código CRC 7475565A.

Referência: Processo nº 23089.015439/202142 SEI nº 0795178
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 03 de agosto de 2021

Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google Meet),
reuniram-se os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, Carolin Overhoff Ferreira, Flavia Galli
Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein, Jens Baumgarten, José Geraldo Costa Grillo, Letícia Coelho Squeff, Marina Soler Jorge, Michel Justamand, Michiko Okano
Ishiki, Osvaldo Fontes Filho, Pedro Fiori Arantes, Vinicius Pontes Spricigo e Youssef Alvarenga Cherem. Justificaram ausência: André Luiz Tavares Pereira,
Angela Brandão, Cássio da Silva Fernandes, Elaine Cristina Dias, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marta Denise da Rosa Jardim e Yanet Aguilera Viruez
Franklin de Matos. A reunião foi presidida pela Chefia do departamento, profa. Ana Maria. O professor Vinícius solicitou inclusão do ponto de pauta:
"Consulta ao Colegiado sobre UC's presenciais". A chefia do departamento propões que o ponto do prof. Vinicius fosse pautado como  segundo e que
o atual segundo ponto de pauta fosse o último a ser abordado, após votação, as alterações foram aprovadas por todos. Foram dados informes. Ponto 1 –
Aprovação da ata de 13/07/2021 –  a ata foi aprovada com seis abstenções. Ponto 2 – Consulta ao Colegiado sobre UC's presenciais  – O professor
Vinicius solicitou aos presentes que se manifestassem caso considerassem que suas disciplinas precisem retornar ao formato presencial imediatamente,
nenhum docente do DHA apontou tal necessidade. Ponto 3 – Afastamento Internacional da professora Carolin O. Ferreira - A professora Carolin
explicou sobre sua solicitação de afastamento do país entre janeiro e abril de dois mil e vinte e dois, após esclarecer dúvidas, o ponto de pauta foi colocado
em regime de votação e aprovado por unanimidade. Ponto 4 – Professor Dr. Michel Justamand   lotação provisória - A professora Ana fez uma síntese
do contexto no qual o professor Michel foi provisoriamente lotado no Departamento de História da Arte em junho de dois mil e vinte, esclarecendo que tal
decisão não obedeceu aos critérios já adotados em ocasiões semelhantes e anteriores, devido ao caráter de urgência apresentado pela Direção Acadêmica à
época, mas que neste momento em que o prazo de lotação do referido professor expira-se, ela entende que os protocolos devem ser retomados e
devidamente seguidos. A professora Ana, então, propões que o professor Michel ficasse lotado na Reitoria da Unifesp, que neste período ele conversasse
com os departamentos da EFLCH, e certamente em um deles poderá ser efetivamente lotado. Para constar, eu, Isabel Cristina da Conceição, assistente em
administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela presidente.

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 24/09/2021, às 14:06, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
verificador 0810144 e o código CRC D2334020.

Referência: Processo nº 23089.018559/2021-00 SEI nº 0810144
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Ao décimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online
Google Meet), reuniram-se os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz
Tavares Pereira, Angela Brandão, Carolin Overhoff Ferreira, Cássio da Silva Fernandes, Elaine Cris�na Dias, Flavia Galli Tatsch, Jens
Baumgarten, Le�cia Coelho Squeff, Manoela Rossine� Rufinoni, Michel Justamand, Pedro Fiori Arantes, Vinicius Pontes Spricigo, Virgínia Gil
Araújo e Youssef Alvarenga Cherem. Jus�ficaram ausência: Ilana Seltzer Goldstein, José Geraldo Costa Grillo, Marina Soler Jorge, Marta Denise
da Rosa Jardim e Osvaldo Fontes Filho. após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início. A reunião foi
presidida pela chefia do DHA. Foram dados informes. A Coordenação comunicou que o processo SEI para revisão do PPC foi aberto pela
secretaria da direção acadêmica da EFLCH para análise da CPAP, com o anexo da ata da Câmara de Graduação. A secretaria Andrea Mo�a
informou que a ata da congregação será enviada após sua aprovação no mês de outub ro. Também informou que, em conversa com os técnicos
da CPAP, que a ata pode ser anexada em outubro para seguir posteriormente para a análise. A Coordenação informa que cumpriu com todos os
requisitos para o envio do PPC e que, caso a ata da congregação não seja aprovada nem anexada ao processo, que o PPC revisado só poderá
ser analisado pela CPAP em 2022. Ponto 1 – Aprovação da Ata de 03/08/2021 –  A Ata foi aprovada com três abstenções. Ponto 2 - Pesos e
notas mínimas para o ingresso 2022 - A professora Elaine apresentou planilha e após discussões e votação, os docentes man�veram, por
unanimidade, os mesmos pesos e notas mínimas para o Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2022. Para constar, eu, Isabel Cris�na da
Conceição, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 19/10/2021, às 09:54, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
verificador 0835778 e o código CRC 350EF7BB.

Referência: Processo nº 23089.020727/2021-19 SEI nº 0835778
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Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 04 de outubro de 2021

Ao quarto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google Meet),
reuniram-se os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz Tavares Pereira, Angela
Brandão, Carolin Overhoff Ferreira, Cássio da Silva Fernandes, Elaine Cristina Dias, Flavia Galli Tatsch, José Geraldo Costa Grillo, Letícia Coelho Squeff,
Luiza Helena Silva Monteiro, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marina Soler Jorge, Michel Justamand, Michiko Okano Ikishi, Osvaldo Fontes Filho, Pedro Fiori
Pedro Arantes, Vinicius Pontes Spricigo, Virgínia Gil Araújo e Youssef Alvarenga Cherem. O estudante Lucas Olles estava presente como convidado.
Justificaram ausência: Ilana Seltzer Goldstein, Jens Baumgarten e Marta Denise da Rosa Jardim, após registro de presenças pela secretária do departamento a
reunião teve início. A reunião foi presidida peça chefia do DHA. Foram dados informes. Ponto 1 – Aprovação da Ata de 14/09/2021 – Ata de reunião
ordinária de quatorze de setembro de dois mil e vinte e um foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 – Homologação resultado das eleições para
representação discente – A secretária do departamento leu dados da apuração das eleições para representação discente junto ao colegiado do DHA,
apontando a estudante Luiza Helena Silva Monteiro como eleita, os docentes a agradeceram e lhe deram boas vindas. Ponto 3 – Laboratório de História
da Arte e sala rotativa do dpto – O estudante convidado Lucas Olles apresentou o ponto de pauta, esclarecendo que para viabilizar o laboratório de
História da Arte, é necessário formação de uma comissão mista e solicitou indicação de um docente de cada linha de pesquisa do PPGHA para compor a
mesma. Os docentes se apresentarão via e-mail posteriormente. Uma das salas rotativas do DHA sediará esta comissão, respeitando agendamento prévio
(Google Agenda). Ponto 4 - Estudantes ouvintes nas UCs de HA: artistas da ocupação Ouvidor 63 interessados - O prof. Pedro explicou que há
artistas que integram a Ouvidor 63 (ocupação artística e de moradia no centro da cidade de São Paulo) que se interessam em cursar algumas disciplinas da
Graduação em História da Arte no formato ADEs, que os mesmos procuraram ou procurarão os docentes por e-mail para que sejam autorizados a assistir às
aulas. Os professores do DHA se manifestaram favoráveis às solicitações e ao projeto de parceria com a Ocupação Cultural Ouvidor 63, a maior da
América Latina. Para constar, eu, Isabel Cristina da Conceição, assistente em administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela
presidente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 12/11/2021, às 17:11, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
verificador 0863638 e o código CRC 911332BE.

Referência: Processo nº 23089.022809/2021-06 SEI nº 0863638
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Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 09 de novembro de 2021

Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google Meet),
reuniram-se os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz Tavares Pereira, Angela
Brandão, Carolin Overhoff Ferreira, Cássio da Silva Fernandes, Elaine Cristina Dias, Ilana Seltzer Goldstein, Jens Baumgarten, José Geraldo Costa Grillo,
Letícia Coelho Squeff, Luiza Helena Silva Monteiro, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marina Soler Jorge, Michiko Okano Ishiki, Osvaldo Fontes Filho, Pedro
Fiori Arantes, Vinicius Pontes Spricigo, Virgínia Gil Araújo, Yngrid Ferreira (discente convidada) e Youssef Alvarenga Cherem. Justificaram ausência: Flavia
Galli Tatsch, Marta Denise da Rosa Jardim e Michel Justamand, após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início. A reunião
foi presidida por Ana Hoffmann e Virgínia Araújo. Foram dados informes. Ponto 1 – Aprovação da Ata de 04/10/2021 –  Após solicitação de correção do
sobrenome da professora Michiko "Ishiki" a ata foi aprovada com uma abstenção. Ponto 2 – Retorno gradativo de atividades presenciais até
março/2022 - O professor Pedro Arantes contextualizou o pedido de pauta à diminuição dos casos de contaminação por Covid-19 no Brasil e explicou da
importância de retorno gradativo e progressivo das atividades presenciais, sobretudo no Campus Guarulhos. Ele disse de sua preocupação sobre a
possibilidade da área de humanas não ser priorizada, caso o retorno às aulas seja gradativo. Foi então sugerido que o DHA faça levantamento dos docentes
que pretendem retornar com as atividades acadêmicas presencialmente, caso o retorno seja parcial. As informações serão coletadas no mês de novembro e
apresentadas na reunião ordinária do mês de dezembro. Ponto 3 – Quadro de aulas - Os ṕrofessores Elaine e Vinicius apresentaram o quadro de aulas para
o próximo semestre letivo (primeiro semestre de dois mil e vinte e dois), os professores sugeriam alterações, que foram realizadas. O quadro de aulas foi
votado e aprovado por unanimidade. Ponto 4 – Revisão do regimento de TCC - A professora Elaine apresentou alterações necessárias e realizadas no
texto de que trata o TCCs, os professores discutiram e propuseram alterações e complementações ao documento. A reunião se estendeu bastante e a
professora Elaine propos que o tema voltasse a ser discutido em reunião futura. Após consulta aos presentes houve concordância de que os pontos 4 e 5 da
presente pauta serão reconduzidos na próxima reunião ordinária de colegiado do DHA. Ponto 6 - Vagas para Refugiados - A professora Elaine explicou
que vagas para refugiados nunca haviam sido ofertadas pelo DHA, pois as vagas só poderiam ser oferecidas em período vespertino, porém é possível, pelo
novo edital, oferecer uma vaga no período noturno. Após regime de votação a oferta de uma vaga foi aprovada por unanimidade. Ponto 7 -
Complementação afastamento internacional profa. Carolin (anexos) - A professora Carolin explicou que recebeu dois novos convites para
desempenhar atividades no exterior e que esses complementam seu pedido de afastamento inicial. Após apreciação dos documentos e votação, foi aprovado
por unanimidade a complementação de seu afastamento do país. Para constar, eu, Isabel Cristina da Conceição, assistente em administração, lavrei a
presente ata que, após aprovação, será assinada pelas presidentes.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 31/01/2022, às 14:46, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
verificador 0888671 e o código CRC C6AF6A26.

Referência: Processo nº 23089.024718/2021-05 SEI nº 0888671
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Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 14 de dezembro de 2021

Ao décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação
online Google Meet), reuniram-se os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Ana Maria Pimenta Hoffmann, Angela
Brandão, Carolin Overhoff Ferreira, Cássio da Silva Fernandes, Elaine Cris�na Dias, Flavia Galli Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein, José Geraldo
Costa Grillo, Le�cia Coelho Squeff, Marina Soler Jorge, Michel Justamand, Michiko Okano Ishiki, Osvaldo Fontes Filho, Pedro Fiori
Arantes e Yngrid Ferreira (convidada). Jus�ficaram ausência:  Jens Baumgarten, Manoela Rossine� Rufinoni, Marta Denise da Rosa Jardim
e Virgínia Gil Araújo, após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início. A reunião foi presidida pela chefia do
DHA.  Foram dados informes. Ponto 1 – Aprovação da Ata de 09/11/2021 (anexo)  –  Ata da reunião ordinária de nove de novembro de dois
mil e vinte e um aprovada com 1 (uma) abstenção. Ponto 2 – Atualização de Regimento Interno – O Regimento Interno do Departamento de
História da Arte requer atualizações, assim que as discussões em torno de revisão do Regimento do Campus Guarulhos for concluído na
Congregação, o DHA nomeará um grupo de trabalho para rever seu regimento similarmente. Ponto 3 – Retorno grada�vo de a�vidades
presenciais (anexo) - A profa. Marina, representante do DHA na Comissão de Retorno, apresentou as úl�mas informações e dados levantados,
que as a�vidades presenciais devem ser retomadas no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois. Informou ainda que os professores que
pretendam retomar alguma a�vidade no Campus à par�r de janeiro, precisam encaminhar dados detalhados à ela e à chefia do departamento.
A estudante Yngrid (convidada) apresentou resultado de ques�onário respondido por discentes do curso de Graduação em História da Arte, 70
(setenta) estudantes responderam no total, dentre eles, 28 (vinte e oito) informou não estar em condições (financeira e/ou �sica) de retornar
às aulas presenciais. A chefia agradeceu as informações e ressaltou a importância de tais dados para um retorno seguro e que contemple as
necessidades dos envolvidos. Ponto 4 - Organização e aprovação do Calendário de reuniões ordinárias/2022 (anexo) - O calendário foi
analisado e após votação, foi aprovado por unanimidade. As reuniões do DHA con�nuarão a ser realizadas à distância (online) até que se tenha
outro posicionamento. Ponto 5 - Regulamento de TCC - A profa. Elaine realizou todos os ajustes solicitados na úl�ma reunião do colegiado ao
Regulamento de TCC, foi anexado ao final deste, um documento orientador. Foram realizados  novos ajustes ao texto e após ser colocado em
regime de votação, o novo Regulamento de TCC foi aprovado por unanimidade. Ponto 6 - Regulamento das A�vidades Complementares - A
profa. Elaine leu aos docentes presentes orientações para que as a�vidades complementares realizadas pelos estudantes tenham relação
direta com o curso, foram explicados ponto a ponto. Os professores fizeram sugestões ao documento, prontamente atendidas. Após votação o
Regulamento das A�vidades Complementares foi aprovado por todos. Ponto 7 - CPA - representação do departamento - A profa. Le�cia
informou que está assumindo a Coordenadoria de Cultura na PROEC, e que portanto, precisará ser subs�tuída na Comissão Permanente de
Avaliação (CPA) do Campus Guarulhos, a professora Marina se pron�ficou a ser a nova representante do departamento na CPA. Após regime de
votação, a indicação foi aprovada por unanimidade. Ponto 8 - Suplente do DHA na CAEC - A profa. Le�cia também solicitou sua subs�tuição
junto a suplência na Câmara de Extensão e Cultura (CAEC), atualmente ela é vice- representante da profa. Carolin. A profa, Ana disse que
convidará diretamente docentes do DHA para a representação e que informará o nome na próxima reunião de departamento. Ponto 9 - Pedido
de redistribuição Annelise Nani da Fonseca da Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF (anexos) - A profa. Ana explicou sobre o pedido
de redistribuição recebido, que atendendo aos critérios de prioridade já estabelecidos no DHA, e como procedimento padrão, será ofertado à
docente Annelise Nani, período de colaboração técnica junto ao departamento. Para constar, eu, Isabel Cris�na da Conceição, assistente em
administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pela presidente.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 08/02/2022, às 12:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código
verificador 0936110 e o código CRC E7697278.

Referência: Processo nº 23089.027778/2021-71 SEI nº 0936110
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