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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO
ATA DE REUNIÃO

Ata da reunião ordinária do dia onze de outubro de dois mil e
vinte e dois, iniciada às 14h00, do Conselho do Departamento
de Artes (CONDEP), realizada na sala 126-2C, estando
presentes os professores Alexandre Falcão de Araújo,
Presidente do CONDEP, Felipe Mar�ns Paros - Vice-Presidente
do CONDEP, Cleber Maurício, Luciano Oliveira, Edilson Schultz,
Jussara Trindade Moreira, Osvaldo Augusto de Oliveira,
Alexandre de Negreiros Mo�a, Cris�ano Sousa dos
Santos, Pritama Morgado Brussolo, André Riga�, José Maria
Lopes Júnior, Ezenice Costa de Freitas Bezerra, Luiz Daniel
Lerro, Marilyn Clara Nunes, Priscila Rampin e Luís Claudio
Seixas Chaves; os servidores técnicos Renan Carvalho de Farias
e João Ma�as Pinheiro. E por fim, os Representantes
Estudan�s, Paulo Vinícius Lopes Pinguele, Alinne Neylane
Machado Pestana, Álefe Miquéias Silva Alves.
Informes. 1) Boas-vindas aos novas professores  do DArtes -
Marilyn Clara Nunes, Priscila Rampin e Luis Claudio
Seixas Chaves; 2) Entrega da sala da GAU, no prédio do CEU
(Centro de Extensão Universitária/ Restaurante Universitário),
ao Curso de Artes Visuais. Processo SEI 23118.011629/2022-
87. A chave foi entregue, pela PROCEA, ao prof. Felipe Paros,
coordenador de Artes Visuais. 3) Edital da eleição para escolha
da nova vice-chefia do DArtes, com ênfase na necessidade de
obtenção de candidatos (período de inscrição para concorrer à
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eleição: de 10 a 14 de outubro, das 8h00 às 18h00, pelo e-mail
dartes@unir.br); 4) Demanda para reuniões dos NDEs dos
cursos do DArtes em outubro: distribuição de disciplinas para o
semestre 2022/2 e atualização da composição dos núcleos.
Conforme solicitação dos demais departamentos acadêmicos,
os NDEs dos cursos do DArtes precisam indicar as disciplinas a
serem demandadas aos outros departamentos até o dia 04/11.
Recomenda-se que os NDEs já realizem também a distribuição
das disciplinas com o corpo docente do próprio próprio DArtes,
uma vez que o prazo para cadastro das disciplinas no sistema
inicia-se em 14/11. Da mesma forma, recomenda-se que os
NDEs que �verem necessidade, atualizem a composição dos
integrantes dos núcleos, excluindo os professores que estão
afastados ou virão a se afastar no próximo semestre e
incluindo os novos docentes, se for o caso. 5) Par�cipação do
DArtes no III Congresso Estadual de Arte e Cultura Escolar, da
Seduc/RO. Evento realizado de 05 a 07 de outubro de 2022,
voltado a professores de Artes da rede estadual da Educação
Básica rondoniense. A convite da Seduc, os professores
Alexandre Falcão e Jussara Trindade par�ciparam do evento,
com uma mesa redonda e oficina,
respec�vamente; 6) Realização da II Semana Acadêmica de
Teatro da UNIR. De 05 a 07 de outubro de 2022 o Curso de
Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Rondônia,
realizou a II Semana Acadêmica de Teatro. O evento,
contou com ações forma�vas, rodas de conversas, cenas e
performances e tem como obje�vo es�mular a reflexão e a
prá�ca da docência no ensino de Teatro. A programação foi
realizada no Centro Cultural e de Documentação Histórica do
Poder Judiciário do Estado de Rondônia, no espaço Taberna
das Artes, ambos no centro de Porto Velho e no Espaço
Alterna�vo. O evento proporcionou a recepção dos/as
novos/as estudantes do curso de teatro, bem como a
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integração dos/as estudantes veteranos com os/as
ingressantes; 7) Sinistro no telhado do bloco 2C e u�lização das
salas administra�vas do departamento. Conforme despacho da
DIREA  SEI nº 1131294 , de 10/10/22, "é de entendimento
desta diretoria que, enquanto não forem realizados os reparos
necessários na cobertura do Bloco 2C, mantém-se a orientação
apresentada no Relatório de vistoria documento SEI
nº 1078044, no qual a equipe de Engenharia se manifesta pela
interdição do pavimento superior e perímetro lateral  afim de
evitar possíveis acidentes". Desta forma, a chefia comunica que
o atendimento administra�vo retornará à sala da Filosofia e a
equipe técnica deverá trabalhar na sala referida, no andar
térreo. 8) O Prof. Luciano informou que o Laboratório de
Interpretações Cênicas estão com seus dois aparelhos de ar
condicionado inoperantes. Pautas 1) Homologação do ad
referendum ao evento de extensão, 2022 - An�gona negra: as
mulheres na perspec�va trágica, do Departamento de História
de Rolim de Moura, que contará com a par�cipação do prof.
Cláudio Miranda Jr. e da estudante de Teatro Jamile Soares -
HOMOLOGADO. 2) Homologação do ad referendum ao
minicurso de extensão 2022 - A musicoterapia na atualidade,
coordenado pelo prof. Cléber Maurício de Lima -
HOMOLOGADO. 3) Homologação de ad referendum ao projeto
de extensão 2022 - Mostra de Encenações do DArtes/UNIR
(MEDU), coordenador pelo professor Luciano Oliveira -
HOMOLOGADO. 4) Homologação do Plano Anual de
Capacitação Docente 2023 (doc SEI 1132554) -
HOMOLOGADO. 5) Afastamento do prof. Cláudio Miranda Jr.
para par�cipar do evento de extensão “An�gona negra: as
mulheres na perspec�va trágica”, realizado pelo Departamento
de História de Rolim de Moura, em Rolim de Moura/RO -
HOMOLOGADO. 6) Homologar planos de ensinos das
disciplinas das professoras Marilyn Clara Nunes (DAV00487 -
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ANTROPOLOGIA); Priscila Rampin (DAV00374 - PROCESSOS
GRÁFICOS; DAV00282 - HISTÓRIA DA ARTE II) - Processo
SEI 23118.008652/2022-94 - HOMOLOGADO. 7) Adequação
dos termos nos regulamentos dos Laboratórios Didá�cos do
Curso de Música: Licenciatura. Processos SEI
23118.010704/2022-92 (Laboratório de Percepção, Harmonia,
Análise, Informá�ca e Mul�mídia Musical (LaPHAIMMus)) e
23118.010707/2022-26 (Laboratório de Etnomusicologia
(LabEtnoMus)) - Nova redação dos regimentos, adequando-se
às exigências constantes nos processos - HOMOLOGADO. 8)
Homologação da Comissão para elaboração do novo PPC de
Música. A comissão será composta pelos professores: Cris�ano
Sousa dos Santos (presidente),  Cléber Maurício de Lima
e Alexandre De Negreiros Mo�a - O Prof. Cris�ano de Sousa
solicitou o seguinte registro em ata: "Vários professores do
DArtes foram nomeados em Comissões do NCH sem a
aprovação do CONDEP em 2022" - HOMOLOGADO. 9)
Homologação do ad referendum da concessão de afastamento
para licença capacitação da Prof. Dra. Samira Margo�o - proc.
SEI 23118.009836/2022-71 - HOMOLOGADO. 10) U�lização do
piano de cauda para ensaios e gravação do Recital de
Formatura do aluno Victor Hugo Simão Evangelista da Silva - O
estudante poderá usar o piano do NCH, sala 15 1J para ensaios,
devendo agendar com o servidor João Ma�as. Já para a
gravação do recital, poderá u�lizar o piano da sala do bloco 5D
com o devido agendamento prévio. Ressaltamos que os pianos
não devem ser movidos - HOMOLOGADO. 11) Manifestação do
Condep acerca dos processos de solicitação de encargo por
par�cipação em bancas de concurso. Processos SEI:
23118.008666/2022-16 (Prof. Luciano Flávio de Oliveira) -
encaminhado para DAP em 03/08/2022, porém sem resposta
até o momento; 23118.008584/2022-63 (Prof. Pritama
Brussolo) - Primeiramente foi enviado para a CCD; como não é



13/10/2022 14:58 SEI/UNIR - 1131775 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1262671&infra_sistema=… 5/7

de sua competência, a CCD despachou para a DAP em
25/08/2022, mas ainda não teve devolu�va por parte da DAP;
23118.008600/2022-18 (Prof. Osvaldo Augusto de Oliveira) -
em 30/08/2022 a DAP enviou um despacho solicitando o
preenchimento de um formulário (doc. SEI 1084250), porém
não foi atendido até o momento. O Condep solicita que a DAP
responda os despachos encaminhados pelos professores e
apresente uma previsão para o pagamento dos trabalhos
realizados - HOMOLOGADO. 12) Homologação de Afastamento,
com ônus parcial para a ins�tuição, da profa. Marilyn Clara
Nunes, para par�cipar do Fes�val Nacional de Teatro de
Presidente Prudente - FENTEPP, entre 12 a 21 novembro de
2022 - HOMOLOGADO. 13) Chaves dos Laboratórios do DArtes
- As chaves permanecerão na sala administra�va do
Departamento para acesso dos Docentes e Técnicos. Para
acesso dos alunos, será necessário a autorização e registro
da hora de re�rada e devolução da chave -
HOMOLOGADO. Nada mais havendo a tratar, às 16h02min, o
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Renan Carvalho de Farias, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por RENAN
CARVALHO DE FARÍAS, Técnico Administra�vo, em
11/10/2022, às 17:08, 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 ALEXANDRE
FALCAO DE ARAUJO, Chefe de Departamento, em
11/10/2022, às 17:09, 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 JUSSARA

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
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TRINDADE MOREIRA, Docente, em 11/10/2022, às
17:09, 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 LUCIANO
FLAVIO DE OLIVEIRA, Docente, em 11/10/2022, às
17:10, 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 EZENICE
COSTA DE FREITAS BEZERRA, Docente, em
11/10/2022, às 17:10, 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 EDILSON
SCHULTZ, Docente, em 11/10/2022, às 17:10,
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 FELIPE
MARTINS PAROS, Vice-Chefe de Departamento, em
11/10/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO
AUGUSTO DE OLIVEIRA, Docente, em 11/10/2022, às
19:00, 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 PRITAMA
MORGADO BRUSSOLO, Docente, em 12/10/2022, às

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://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://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
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13:26, 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 Paulo
Vinícius Lopes Pinguele Leal, Usuário Externo, em
13/10/2022, às 12:38, 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 CRISTIANO
SOUSA DOS SANTOS, Docente, em 13/10/2022, às
14:18, 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 no
site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1131775 e o código CRC
C6C41643.

Referência: Processo nº
23118.001602/2022-86 SEI nº 1131775
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