
Ministério da Educação - MEC

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP - Campus Guarulhos

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – EFLCH

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA ARTE

12 de março de 2019
Pág. 1/1

Ata da Reunião de Departamento de 12 de março de 2019

Ao vigésimo segundo 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,  Angela  Brndão,  Elaine  Cristina  Dias,  Ilana  Seltzer  Goldstein,  Letícia
Coelho Squeff, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marta Denise da Rosa Jardim, Michiko Okano Ishiki,
Vinícius Pontes Spricigo, Virgínia Gil Araújo e Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos. Justificaram
ausência os professores:  Cássio da Silva Fernandes, Flávia Galli Tatsch, Graziela Krohling Kunsch,
Jens Baumgarten, Manoela Rossinetti Rufinoni e Marina Soler Jorge. A reunião foi presidida pelas
professoras  Ilana Seltzer Goldstein e 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 05 de fevereiro de 2019–  Ata aprovada com três abstenções. 2 – Redes para descanso em
frente aos gabinetes  – A profa. Marta informou que está sendo constituído um coletivo que zelará
pelas  redes  e  pelo  espaço  onde  estão  instaladas.  Também  foi  proposto  instalação  de  lixeiras  e
sinalização conscientizando os usuários da importância de manter silêncio em frente aos gabinetes. 3-
Indicação de representante para a Câmara de Extensão, gestão 2019-2021 – Candidataram- se as
professoras Manoela Rossinetti Rufinoni (titular) e Letícia Coelho Squeff (suplente). 4- Docente que
deseja se transferir para História da Arte- Unifesp- A área de atuação do docente interessado não se
encaixa no projeto pedagógico do DHA, entretanto, a chefia do departamento oferecerá colaboração
técnica ao docente como alternativa. 5-Mudança do PPC: Dcs fixos -A profa. Marina esclareceu (via
vídeo-  conferência)  que  foram  eliminados  os  Domínios  Conexos,  com  isso,  foi  decidido  que  a
Comissão  de  Curso  e  o  NDE do  DHA formularão  proposta  de  nova  disciplina.  A proposta  será
apresentada na reunião ordinária do mês de abril pela Coordenação Pedagógica.  6-Dia aberto –  O
evento acontecerá em 09 de abril de 2019, a profa. Michiko registrou sugestões apresentadas pelos
docentes presentes de atividades que poderão ser desenvolvidas neste dia. 7-Proficiência para alunos
refugiados–  O  DHA não  irá  exigir  tal  competência  e  se  posicionam contrário  à  proposição.  8-
Concurso para Professor Substituto DHA –  Os pontos para prova didática foram aprovados após
alteração do tema de número 7. Onde-se lê “A virada cultural e os novos museus”, leia-se “Cultural
Turn e os novos museus”, tal alteração foi sugerida para que os candidatos não associem o ponto de
pauta  com  o  evento  anual  realizado  na  cidade  de  São  Paulo.  9. Parecer  do  Conselho  do
Departamento para autorização de realização de atividade esporádica – O prof. Vinícius divulgou
convite  recebido para palestrar  em 04 de junho de 2019, o colegiado autorizou a  participação do
mesmo no evento  por  unanimidade. 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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