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Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 01 de  fevereiro de 2022

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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, Elaine Cris�na Dias, Flavia Galli Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein, Jens Baumgarten, José Geraldo Costa Grillo, Le�cia
Coelho Squeff, Luiza Helena Silva Monteiro, Marina Soler Jorge, Michiko Okano Ishiki, Osvaldo Fontes Filho, Pedro Fiori Arantes, Yanet Aguilera
Viruez Franklin de Matos e Youssef Alvarenga Cherem. Jus�ficaram ausência: Carolin Overhoff Ferreira, Manoela Rossine� Rufinoni, Marta
Denise da Rosa Jardim, Michel Justamand, Vinicius Pontes Spricigo e Virgínia Gil Araújo, após registro de presenças pela secretária do
departamento a reunião teve início. A reunião foi presidida pela chefia de departamento. Foram dados informes. A profa. Ana recebeu
solicitação de inclusão de três novos pontos de pauta. "Oferta de RER em todas as disciplinas obrigatórias", "Parceria DHA e Museu Afro Brasil"
e "Representação do DHA na Comissão de Extensão e Cultura", a inclusão dos pontos foi colocada em regime de votação e aprovada por
unanimidade, assim como alteração na ordem dos pontos de pauta, conforme segue na elaboração da presente ata. Ponto 1 – Aprovação da
Ata de 14/12/2021 –  A Ata de quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um foi aprovada com duas abstenções. Ponto 2 – Oferta de RER em
todas as disciplinas obrigatórias - A profa. Elaine explicou que ainda que o retorno às a�vidades presenciais no Campus Guarulhos fosse cem
por cento presencial, só há espaço �sico adequado (respeitando distanciamento necessário) para atender setenta por cento do con�ngente
de vagas dos cursos da graduação, devido aos protocolos sanitários de combate à Covid- 19, com foco na variante Ômicron. Sendo assim, as
vagas de graduação serão des�nadas apenas aos estudantes que estejam matriculados nas disciplinas dos termos corretos, obedecendo
ordenação curricular da matriz do curso. Estudantes em Regime Especial de Recuperação (RER) deverão ter oferta de vagas em todas as
disciplinas obrigatórias. Ponto 3 - Retorno das a�vidades presenciais - A profa. Ilana expôs sua preocupação em relação ao retorno às
a�vidades presenciais, principalmente por parte daqueles que apresentam condições de saúde que aumentam o risco de agravamento
da Covid- 19, após discussão, ficou acordado que o DHA se manifestará à Direção Acadêmica apoiando retorno progressivo, voluntário e
empá�co para com aqueles que não possam retornar às a�vidades presenciais enquanto perdurarem a circulação do vírus e as medidas de
proteção. Ponto 4 - Indicação de membro �tular e suplente para a Subcomissão Própria de Avaliação do Campus Guarulhos - A profa. Le�cia
Squeff já havia solicitado sua subs�tuição junto à Subcomissão Própria de Avaliação (CPA) e a aprovação da profa. Marina Soler como
representante do DHA ocorreu em dezembro de dois mil e vinte e um, porém não havia suplência dessa representação. A profa. Yanet Aguilera
se disponibilizou e após votação,  foi aprovada a suplência por unanimidade. Ponto 5 - Formação de comissão eleitoral e aprovação de
cronograma das eleições para Chefia, Vice- Chefia, Representante Técnico Adm e TAE - Após ser colocado em regime de votação,
foram aprovados por todos o cronograma das eleições, e também formação da Comissão Eleitoral (Ana Hoffmann, Isabel Conceição e Virgínia
Gil Araújo). O Edital das eleições para Chefia, Vice- Chefia, Representante Técnico Adm e TAE será formulado e subme�do à aprovação na
reunião ordinária do mês de março de dois mil e vinte e dois. Ponto 6 - Representação do DHA na Comissão de Extensão e Cultura - O
professor Pedro Arantes se pron�ficou a representar o DHA na Câmara de Extensão e Cultura (CAEC) do Campus Guarulhos, como suplente da
profa. Carolin, que encontra-se em afastamento do país, após votação, a representação foi aprovada por unanimidade. Ponto 7 - Parceria DHA
e Museu Afro Brasil - A profa. Angela explicou sobre interesse em realizar parceria entre o DHA conjuntamente ao Programa de Pós- Graduação
em História da Arte e o Museu Afro Brasil, a proposta já foi aprovada em reunião da CEPG, após votação, a proposta foi aprovada por todos.
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 20/04/2022, às 13:46, 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 1004835 e o código CRC 902FCFFD.

Referência: Processo nº 23089.004940/2022-64 SEI nº 1004835

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Ata da Reunião Extraordinária de Departamento de 22 de fevereiro de 2022

Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação
online Google Meet), reuniram-se os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): André Luiz Tavares Pereira, Angela
Brandão, Elaine Cris�na Dias, Flavia Galli Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein, Jens Baumgarten, Manoela Rossine� Rufinoni, Marina Soler Jorge,
Michiko Okano Ishiki, Osvaldo Fontes Filho, Pedro Fiori Arantes, Virgínia Gil Araújo e Youssef Alvarenga Cherem. Jus�ficaram ausência:  Ana
Maria Pimenta Hoffmann, Carolin Overhoff Ferreira, Cássio da Silva Fernandes, José Geraldo Costa Grillo, Le�cia Coelho Squeff, Marta Denise da
Rosa Jardim, Michel Justamand e Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos, após registro de presenças pela secretária do departamento a
reunião teve início. A reunião foi presidida pela profa. Virgínia Gil Araújo. Foram dados informes. Pauta única – Portaria Prograd de Retorno e
Planos de Ensino –  Após reuniões do Conselho de Graduação e Câmara de Graduação da Unifesp, a profa. Elaine informou que foi publicada
Instrução Norma�va (IN90) que garante aos servidores acima de sessenta anos de idade e/ou que apresentem comorbidades (dentre lista
constante da referida portaria), poderão, se assim desejarem, permanecer em regime de A�vidades Domiciliares Especiais (ADE). Essa
solicitação deverá ser encaminhada aos órgãos competentes, em fluxo que será divulgado pela Pró- Reitoria de Gestão com Pessoas, cabendo à
Coordenação de Curso do DHA, apenas, indicar no quadro de aulas e planos de ensino a forma de trabalho que será adotada por cada um dos
docentes. Docentes que se enquadram na IN90, mas que não queiram solicitar o regime de ADE, deverão fazer uma autodeclaração, seguindo
também o fluxo a ser divulgado pela universidade, os docentes acima de sessenta anos, que assim optarem, podem apenas fazer uma
autodeclaração para dar aulas presenciais ou mesmo pedir para permanecer em ADE, sem a necessidade de outros documentos
comprobatórios. Àqueles que optarem por permanecer em regime de a�vidades domiciliares, toda a disciplina (UC) será desenvolvida seguindo
as mesmas regras do semestre anterior, onde a recomendação é de ocorram quinze encontros síncronos. A profa. Elaine seguiu explicando que
não há mais os conceitos "cumprido" e "não cumprido" e a frequência dos estudantes deverá ser registrada, uma vez que o regimento da
Prograd de aulas presenciais está vigente. As UCs em regime ADE terão a oferta de vagas normalizadas, sendo, portanto,  que para as UCs
obrigatórias, serão ofertadas sessenta vagas (cinquenta para Historia da Arte, cinco para estudantes reprovados e cinco para Domínios
Conexos); e para as  disciplinas ele�vas serão ofertadas cinquenta vagas (trinta e cinco para Historia da Arte e cinco para Domínios Conexos).
Para as disciplinas ministradas em ADE obrigatórias não haverá oferta de Regime Especial de Recuperação (RER), uma vez que as mesmas já são
remotas. As dúvidas dos presentes foram sendo sanadas no decorrer das explicações. A profa. Elaine prosseguiu informando que em relação às
UCs presenciais a oferta de vagas foi man�da em número reduzido, obedecendo regras do protocolo sanitário (distanciamento de um metro
entre os discentes), de acordo com o tamanho das salas de aula disponíveis. Para as UCs em que a sala de aula não comporta o mínimo de
vagas a ser ofertado, por não ser possível alocar os estudantes obedecendo o distanciamento �sico exigido, essa UC terá A�vidades Pedagógicas
Não Presenciais – APNP – em até cinquenta por cento, devendo o docente dividir uma turma em duas turmas. Cabe ressaltar que o docente
deverá ministrar aulas presenciais toda semana, apenas alternando as turmas, organizando o conteúdo para essa dinâmica. No caso do DHA, há
apenas três UCs  que se enquadram na regra e que já foram definidos pela Comissão de Curso  – Filosofia da Arte e Esté�ca, Estudo das
Exposições, Classicismos e Barroco. Os docentes destas UCs devem necessariamente realizar o trabalho com divisão de turmas, caso não optem
pelo regime ADE a par�r da portaria IN90. Disciplinas em APNP serão divulgadas aos estudantes no quadro de aulas, a ser enviado ao apoio
pedagógico no próximo dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Para os casos de UCs em APNP, será colocada uma observação
na ementa: O conteúdo programá�co será desenvolvido em aulas presenciais e em a�vidades pedagógicas não presenciais (APNP), conforme
Portaria Prograd. As a�vidades pedagógicas não presenciais visam a contemplar e consolidar os conteúdos expostos e discu�dos nas aulas
presenciais, que poderão ter seu tempo reduzido em razão do distanciamento �sico necessário para garan�r a segurança sanitária, o que
eventualmente implicará a divisão e o revezamento dos estudantes". Nas APNPs em que o número de estudantes matriculados es�ver em
acordo com a capacidade máxima permi�da, o formato APNP com divisão de turmas não poderá ser executado. Se o número de matriculados
for maior, o docente deverá comunicar aos estudantes como será a dinâmica das aulas, reorganizará o conteúdo, fará a divisão das turmas,
controlado as presenças, para que seja garan�da aulas à turma naquele dia específico. Não caberá ao docente individualmente estabelecer
a�vidades não presencias em até cinquenta por cento, caso ele assim deseje. Caberá somente à Coordenação de Curso e Comissão de Curso
iden�ficar esses casos a par�r da impossibilidade do cumprimento das regras do protocolo sanitário. A profa. Elaine prosseguiu esclarecendo
dúvidas e mencionou que no quadro de aulas dos estudantes ingressantes, houve redução de vagas nas UCs: Introdução à História da Arte e
Arte Contemporânea, isto é, estão sendo ofertadas o total de cinquenta vagas, sendo assim, essas UCs estão alocadas em salas que comportem
no máximo cinquenta estudantes. Se os docentes que ministram essas disciplinas es�verem de acordo,  – profa. Yanet e prof. Pedro -, podemos
ampliar o número de vagas para sessenta (cinquenta para História da Arte, cinco para estudantes reprovados e cinco para Domínio Conexo) e
realizar, obrigatoriamente, as a�vidades não presenciais com divisão de turmas. Se o docente não concordar por entender, entre outros
mo�vos, que esta dinâmica pode prejudicar o trabalho com os ingressantes, prejudicar o conteúdo ou por não conseguir estabelecer esse
controle de frequência com turmas, serão man�das as cinquenta vagas. A observação, nesses casos, é para alunos reprovados que
eventualmente queiram fazer estas UCs. Como não será ofertado um número maior que cinquenta (salvo se o docente quiser ampliar), esses
alunos não poderão cursar a disciplina e deverão aguardar até o ano seguinte, ainda que isso atrase a Colação de Grau. As UCs: Arte An�ga e
Moderna I, estão alocadas em salas de aulas grandes para os ingressantes e a oferta sejam de sessenta vagas, sem problemas em relação
ao distanciamento �sico necessário e seguindo o protocolo sanitário, segundo foi informado pelo Apoio Pedagógico. Durante a reunião o prof.
Pedro decidiu que não ampliará a oferta de vagas. A profa. Yanet será contatada pela Coordenação, pois está em período de férias. Todas as
demais UCs estão alocadas em salas  que comportam todos os matriculados seguindo o protocolo sanitário, e comunicado pelo Apoio
Pedagógico e Câmara de Graduação, e as aulas serão integralmente presenciais, sem a possibilidade de APNPs. Em relação aos estudantes e
eventuais casos de contaminação por Covid-19, o mesmo estabelecerá comunicação com o Apoio Pedagógico para informar sobre
contaminação por ele próprio ou de outra pessoa no mesmo espaço �sico com ele compar�lhado. Ainda não está claro se ele deverá apresentar
atestado médico. O docente será informado sobre o estudante afastado e deverá transmi�r ao estudante as a�vidades em caráter remoto,
cabendo ao docente decidir quais são essas a�vidades. Não cabe à Coordenação de Curso estabelecer contato com tais estudantes, e sim ao
docente da UC. Não será suspensa a aula se um discente es�ver contaminado, segundo informações da  Prograd, uma vez que serão seguidos



os protocolos sanitários, como o uso de máscaras e distanciamento �sico em sala de aula. Obviamente, em casos de contaminação cole�va, o
Comitê local deverá ser informado. Caso o docente se contamine, ele deverá avisar à Coordenação e Comissão de Curso para que as devidas
providências seja tomadas, foi ressaltado ainda não haver um fluxo definido para estes casos. Por fim, a profa. Elaine solicitou aos docentes que
pedirão o regime ADE, por se enquadrarem na IN90, comuniquem à Coordenação prontamente por e-mail, aos não presentes na reunião, um e-
mail em caráter de urgência será enviado. O regime em ADE será já indicado no quadro de aulas na próxima quinta-feira, dia vinte e quatro de
fevereiro, não havendo a possibilidade de mudança com o andamento do semestre, mesmo que as condições sanitárias melhorem. Nos casos
em que o docente não �ver documentação média exigida aprovada pelos órgãos competentes, ainda assim, a UC con�nuará em ADE, não
havendo a possibilidade de mudança, segundo informações da Prograd e Câmara de Graduação da UNIFESP. Também aos docentes que
optarem pelo regime em ADE, obedecendo a portaria IN90 para pessoas acima de 60 anos ou comorbidades listadas na mesma, deverá refazer
seu plano de ensino e entrega-lo para a Coordenação de Curso até o dia dois de março, impreterivelmente. Aos docentes que enquadram na
IN90 e quiserem manter o regime presencial, devem informar à Coordenação de Curso por e-mail em caráter de urgência que fará a
autodeclaração para o retorno. Sua UC será man�da em formato presencial, não havendo a possibilidade de mudança após a divulgação do
quadro de aulas e plano de ensino.  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 Virginia Gil Araujo, Vice-Chefe de Departamento, em 11/03/2022, às 10:21, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Pimenta Hoffmann, Chefe de Departamento, em 04/05/2022, às 17:35, 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 1004849 e o código CRC C836CE4D.

Referência: Processo nº 23089.004941/2022-17 SEI nº 1004849

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 08 de março de 2022

Ao oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 14h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online Google
Meet), reuniram-se os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): Flavia Galli Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein, Luiza
Helena Silva Monteiro, Manoela Rossine� Rufinoni, Marina Soler Jorge, Pedro Fiori Arantes, Vinicius Pontes Spricigo, Virgínia Gil Araújo e Yanet
Aguilera Viruez Franklin de Matos. Jus�ficaram ausência: Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz Tavares Pereira, Angela Brandão, Carolin
Overhoff Ferreira, Cássio da Silva Fernandes, Elaine Cris�na Dias, Jens Baumgarten, Le�cia Coelho Squeff, Marta Denise da Rosa Jardim, Michel
Justamand, Osvaldo Fontes Filho e Youssef Alvarenga Cherem, após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início.
A reunião foi presidida por Virgínia Gil Araújo. Foi solicitada inclusão do ponto de pauta: "Homologação da Coordenação da Parceria DHA e
Museu Afro Brasil", a inclusão foi aprovada por todos. A profa. Manoela solicitou re�rada do Ponto 6: "Informação sobre pós- doutorado".
Foram dados informes. Ponto 1 –  Aprovação das Atas das Reuniões Ordinária de 01/02/2022 e Extraordinária de 22/02/2022 – Ambas as atas
foram aprovadas com uma abstenção cada. Ponto 2 – Aprovação de Edital n.105/2022 Eleições para Chefia e Vice- Chefia do DHA - Após
regime de votação o Edital n. 105/2022 foi aprovado por unanimidade. Ponto 3 - Ajustes no Regulamento de TCC - O prof. Vinícius explicou
que, segundo diretrizes da Pró- Reitoria de Graduação, arquivos dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) devem ser obrigatoriamente
subme�dos em ferramenta para verificação de similaridade pelo orientador antes de suas defesas, o prof. também informou que a
submissão/depósito dos TCCs é de responsabilidade do discente e do orientador. Os decentes expuseram dúvidas que  foram prontamente
esclarecidas. Ponto 4 - Formato das reuniões de colegiado - A profa. Virgínia disse da necessidade de estabelecer novo formato para as
próximas reuniões de departamento, uma vez que parte dos docentes do DHA permanecerá em A�vidades Domiciliares Especiais durante o
primeiro semestre le�vo de dois mil e vinte e dois. Após discussões, chegou-se à proposta de que as reuniões ocorram às úl�mas segundas-
feiras do mês, à par�r do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas da manhã, a proposta foi aprovado por unanimidade. O novo
cronograma de reuniões será elaborado pela secretária do DHA e subme�do à aprovação na reunião ordinária do mês de abril. Ponto
5 - Homologação da indicação de representante para Comissão Local do VIII Congresso Acadêmico Unifesp - A profa. Virgínia ques�onou se
algum dos presentes �nha interesse em representar o DHA no congresso, na ausência de interessados a profa. solicitou aprovação da profa. Ana
Maria Pimenta Hoffmann como �tular ( nome já encaminhado à Direção Acadêmica Ad referendum) e a própria profa. Virgínia Gil Araújo como
suplente, após ser colocado em regime de votação, a representação foi aprovada por unanimidade. Ponto 7 - Homologação da Coordenação da
Parceria DHA e Museu Afro Brasil - A profa. Virgínia explicou da necessidade de haver, dentre os docentes do DHA, atendendo solicitação do
Museu Afro Brasil, dois nomes responsáveis pela coordenação das futuras a�vidades, já haviam se disponibilizado os professores Angela
Brandão (�tular) e André Luiz Tavares Pereira (suplente), após votação as indicações foram aprovadas por todos. 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 Virginia Gil Araujo, Vice-Chefe de Departamento, em 26/04/2022, às 10:22, 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 1040454 e o código CRC 4C670976.

Referência: Processo nº 23089.007475/2022-13 SEI nº 1040454

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 25 de abril de 2022

Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 09h, 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, Elaine Cris�na Dias, Ilana Seltzer Goldstein, Jens Baumgarten, José Geraldo Costa
Grillo, Le�cia Coelho Squeff, Luiza Helena Silva Monteiro, Manoela Rossine� Rufinoni, Marina Soler Jorge, Marta Denise da Rosa Jardim, Michel
Justamand, Michiko Okano Ishiki, Osvaldo Fontes Filho, Pedro Fiori Arantes, Vinicius Pontes Spricigo, Virgínia Gil Araújo e Youssef Alvarenga
Cherem. Jus�ficaram ausência: Flavia Galli Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein e Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos, após registro de presenças
pela secretária do departamento a reunião teve início. A reunião foi presidida por Ana Hoffmann. O prof. Michel Justamand solicitou que
constasse em ata informe sobre pedido de seu retorno à universidade de origem (UFAM), da qual o mesmo foi redistribuído à UNIFESP por
medida cautelar, esclarecendo que os trâmites judiciais estão em andamento. Foram dados demais informes. A profa. Ana solicitou inclusão do
ponto de pauta: 7 - Representação no Congresso Acadêmico 2022. A profa. Elaine Dias solicitou inclusão de ponto do ponto de pauta: 1-
Indicação de TCC para Congresso Acadêmico 2022. Após votação a inclusão de ambos os pontos foi aprovada por unanimidade. A professora
Ana, atendendo solicitação do professor Jens, propôs inversão de pontos de pauta, que após votação foi aprovada por todos. Ponto 1 –
 Indicação de TCC para Congresso Acadêmico 2022 – A profa. Elaine frisou sobre prazo (até 02/05/2022) para submissão de trabalhos de
conclusão de curso que poderiam ser expostos no VII Congresso Acadêmico Unifesp 2022, as professoras Carolin e Virgínia citaram, cada uma,
um TCC que poderia ser subme�do representando o Departamento de História da Arte no referido congresso, após explicações sobre os
trabalhos, tais submissões foram aprovadas por todos os presentes. Ponto 5 - "Art and Power School" Projeto enviado à Fundação Ge�y: carta
de apoio - O prof. Jens contou sobre o Projeto “Art and Power”, a ser realizado entre nos anos 2022 e 2023. O Prof. Dr. Jens será o coordenador
principal com a colaboração das seguintes ins�tuições: Museu de Arte Contemporânea-Universidade de São Paulo, Universidade Estadual do
Rio de Janeiro e Bibliotheca Hertziana (Roma, Itália). O DHA aprovou as proposta do projeto com entusiasmo. Ponto 6 - Solicitação de
afastamento de 20 de junho até 1º de julho - prof. Jens Baumgarten - O prof. Jens explicou sobre sua necessidade de afastamento
internacional para as cidades de Bruxelas na Bélgica e Berna na Suiça, indicado como avaliador principal no Conselho Europeu de Pesquisa,
Universidade de Berna, entre os dias vinte de junho (Bruxelas) e vinte e sete de junho de dois mil e vinte e dois (Berna). Após votação o
afastamento do país foi aprovado por unanimidade. Ponto 2 - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 08/03/2022 - A ata de oito de março
de dois mil e vinte e dois foi aprovada com cinco abstenções. Ponto 3 - Eleições DHA - Chefia e Vice-Chefia - Como não foram recebidas
inscrições de chapas para as eleger nova chefia e vice- chefia do DHA, foram informados pela secretária próximos trâmites a serem obedecidos,
inclusive organização de novas eleições pelo professor Jens Baumgarten (decano), o mesmo assumirá a chefia pró- tempore do departamento à
par�r de primeiro de junho de dois mil e vinte e dois. Ponto 4 - Homologação do novo calendário de reuniões do colegiado - Após regime de
votação, o novo calendário de reuniões foi aprovado com uma abstenção. Ponto 6 - Pedido de redistribuição docente Dra. Rita Moraes de
Andrade  - Seguindo orientação já estabelecida pelo Departamento de História da Arte, a profa. Rita de Moraes de Andrade será convidada à
prestar colaboração técnica no departamento no primeiro semestre de dois mil e vinte e três. Ponto 7 - Representação no Congresso
Acadêmico 2022 - A indicação do  professor Osvaldo Fontes Filho (�tular) e profa. Virgínia Gil Araújo (suplente) para representar o
Departamento de História da Arte, após votação,  foi aprovada por unanimidade. 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 31/05/2022, às 16:05, 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 1079056 e o código CRC DFC928D4.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Ordinária de Departamento de 30 de maio de 2022

Ao trigésimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 09h, 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, Ilana Seltzer Goldstein, Jens Baumgarten, José Geraldo Costa
Grillo, Le�cia Coelho Squeff, Luiza Helena Silva Monteiro, Manoela Rossine� Rufinoni, Marina Soler Jorge, Michel Justamand, Osvaldo Fontes
Filho, Pedro Fiori Arantes, Pedro Zaparoli (discente convidado), Vinicius Pontes Spricigo, Virgínia Gil Araújo e Yanet Aguilera Viruez Franklin de
Matos. Jus�ficaram ausência: Elaine Cris�na Dias, Flavia Galli Tatsch, Ilana Seltzer Goldstein, Marta Denise da Rosa Jardim e Michiko Okano
Ishiki, após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início. A reunião foi presidida por Ana Hoffmann. Foram
dados informes, dentre eles, o comunicado de que o professor Jens Michael Baumgarten (docente decano) assumirá a Chefia pró- tempore do
Departamento de História da Arte, a par�r do dia primeiro de junho de dois mil e vinte dois, organizando o novo processo eleitoral. Ponto 1 –
 Quadro de aulas - 2o semestre de 2022 – O prof. Vinicius apresentou o quadro, esclareceu dúvidas dos presentes, após ser colocado em
regime de votação, o quadro de aulas do segundo semestre de dois mil e vinte e dois foi aprovado por unanimidade. Ponto 2 – Quadro de aulas
- 1o semestre de 2023 – O prof. Vinicius apresentou prévia do quadro de aulas do primeiro semestre de dois mil e vinte e três para que os
docentes possam se programar, a aprovação do referido quadro ocorrerá futuramente. Ponto 3 – - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de
25/04/2022 – A ata de vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois foi aprovada com uma abstenção. Ponto 4 – Aprovação de Cronograma e
Edital de Eleições para Chefia e Vice- Chefia do DHA – O cronograma e edital de eleições para chefia e vice- chefia do departamento de história
da arte foram colocados em regime de votação e aprovados por unanimidade. Ponto 5 – Afastamento para pós- doutorado profa. Virgínia Gil
Araujo  – A profa. Virginia explicou que recebeu convite para cursar pós- doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na cidade de
Porto Alegre, para tanto solicita afastamento do DHA pelo período de seis meses (a par�r do mês de janeiro de dois mil e vinte e três). Sugeriu
que o departamento realizasse processo sele�vo simplificado para contratação de docente que a subs�tua. O pleito foi colocado em regime de
votação e o afastamento da professora foi aprovado por todos. Ponto 6 – Afastamento internacional profa. Carolin Overhoff Ferreira – A profa.
Carolin esclareceu que ganhou uma bolsa da Universidade de Bristol e solicitou ao colegiado aprovação de afastamento do país durante os
meses de janeiro, fevereiro e março de dois mil e vinte e três, após votação o afastamento da profa. Carolin foi aprovado por
unanimidade.  Ponto 7 – Indicação profa. Marta Jardim como representante do DHA na Comissão de Bancas - Campus Guarulhos e indicação
de suplente – Após ser colocado em regime de votação, foram aprovados os nomes das professoras Marta da Rosa Jardim (�tular) e Ana Maria
Pimenta Hoffmann (suplente) para representarem o DHA na Comissão de Bancas do Campus Guarulhos. Ponto 8 – Semana História da Arte  - Os
discentes Luiza Helena e Pedro Zaparoli, representando o Centro Acadêmico de História da Arte, contaram sobre projeto da Semana de História
da Arte, a profa. Ana disse da importância em realizar eventos como esse, esclareceu dúvidas e colocou o departamento à disposição para
contribuir no que fosse viável. 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 14/07/2022, às 17:53, 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 1140432 e o código CRC D09B4220.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião Extraordinária de Departamento de 28 de junho de 2022

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 09h, através de videoconferência (plataforma de comunicação online
Google Meet), reuniram-se os membros do colegiado do Departamento de História da Arte (DHA): André Luiz Tavares Pereira, Angela Brandão,
Cássio da Silva Fernandes, Michel Justamand, Michiko Okano Ishiki, Vinicius Pontes Spricigo e Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos.
Jus�ficaram ausência: Carolin Overhoff Ferreira, Flavia Galli Tatsch, Elaine Cris�na Dias, Ilana Seltzer Goldstein, Jens Michael Baumgarten e
Manoela Rossiner� Rufinoni, após registro de presenças pela secretária do departamento a reunião teve início. A reunião foi presidida por
André Pereira (chefe em exercício). Foram dados informes. Pauta única – Homologação do resultado da eleição para o cargo de Chefia e Vice-
Chefia do Departamento de História da Arte  – O professor André Pereira fez a leitura da ata de apuração da eleição, parabenizando os
docentes Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos e Jens Michael Baumgarten, como Chefe e Vice- Chefe, respec�vamente, lhes desejando uma
excelente gestão e esclarecendo a respeito dos próximos trâmites ins�tucionais a serem seguidos para que efe�vamente exerçam os cargos. A
professora Yanet agradeceu a confiança do colegiado e a presença de todos. Para constar, eu, Isabel Cris�na da Conceição, assistente em
administração, lavrei a presente ata que, após aprovação, será assinada pelo presidente.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Tavares Pereira, Docente, em 29/06/2022, às 16:04, 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 1173221 e o código CRC 3DE37D75.

Referência: Processo nº 23089.019073/2022-61 SEI nº 1173221

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

