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Ata da Reunião Extraordinária de Departamento de 25 de junho de 2019

Ao vigésimo quinto dia do mês de junho 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: Cássio da Silva Fernandes,
Elaine Cristina Dias, Ilana Seltzer Goldstein, Jens Baumgarten, Marina Soler Jorge, Michiko Okano Ishiki e
Virgínia Gil Araujo. Justificaram ausência os professores: Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz Tavares
Pereira,  Angela  Brandão,  Flavia  Galli  Tatsch,  Graziela  Krohling  Kunsch,  Leticia  Coelho  Squeff,  Manoela
Rossinetti Rufinoni, Marta Denise da Rosa Jardim, Vinicius Pontes Spricigo e Yanet Aguilera Viruez Franklin
de Matos. A reunião foi presidida pela profa. Virgínia Gil Araujo e após a assinatura da lista de presença pelos
participantes  a  reunião teve início.  Pauta – Controle  de horário e  das atividades dos docentes  – ofício
22/2019/REITORIA–  A profa. Virginia esclareceu que ao consultar a Lei de Diretrizes e Bases (artigo 13)
constatou que tais normas estão sendo praticadas pelo departamento. Foi relatado pelas professoras Virginia e
Ilana  que  há professores  da Unifesp  que  foram denunciados por  não  darem aulas  e  que por  essa  razão  a
instituição precisa elaborar mecanismo que comprove a dedicação exclusiva de seus docentes. O método a ser
adotado será desenvolvido com a colaboração dos professores da universidade. Uma das propostas levantadas
pelas instâncias superiores é a elaboração de relatórios trimestrais  por parte das chefias dos departamentos
acadêmicos. Os professores do DHA entraram em consenso de que medidas de comprovação de dedicação
exclusiva devem ser  aplicadas  somente  em casos  de denúncia  de descumprimento das  normas  às  quais  os
docentes da instituição estão submetidos. Entendem ainda que o corpo docente já produz relatórios diretamente
relacionados com suas  atividades  profissionais,  que por  si,  comprovam produtividade,  como solicitação de
Progressão Funcional e uso da Plataforma Sucupira. Os professores do DHA aguardarão novas orientações a
serem repassadas em reunião com a Direção Acadêmica do Campus em 04 de julho de 2019.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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