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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARTES - PORTO VELHO
ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

Ata da reunião ordinária do dia treze de setembro de dois mil e
vinte e dois, iniciada às 14h30, do Conselho do Departamento
de Artes (CONDEP), realizada via Google Mee�ng, 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, José Maria Lopes Júnior,
Luiz Daniel Lerro; o servidor técnico João Ma�as
Pinheiro. E por fim, os Representantes Estudan�s Pétala
Rosalina e Castro, Rafa Brito Correia, Alinne Neylane Machado
Pestana. O servidor técnico Renan Carvalho de Farias e os
professores André Riga� e Samira Margo�o estão em gozo de
férias. A profª Ezenice Costa de Freitas Bezerra jus�ficou
ausência por mo�vo de saúde. Informes. 1) Apresentação das
candidaturas à direção do NCH. 2) Agendamento da posse da
profª Marilyn Clara Nunes, do Curso de Teatro. A profa. Marilyn
tomará posse nesta quarta-feira, dia 14/09/22. Os demais
professores efe�vos convocados para o DArtes deverão tomar
posse até o final de setembro. 3) Plano de Capacitação
Docente DArtes 2023. A minuta do plano foi encaminhada por
e-mail aos/às docentes. Novas alterações devem ser inseridas
no documento até o dia 01/10. 4) Reunião
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Prograd/DIRCA/Coordenação de Música - componentes
curriculares opta�vos e equivalências. Após iden�ficação de
dificuldades referentes às possíveis equivalências entre
componentes curriculares opta�vos do Curso de Música, por
demanda da Serca-Dirca-PVH e da CPPP/DRA/Prograd, será
agendada reunião entre Serca, Prograd, Chefia do DArtes e
Coordenação de Música, para buscar sanar tais
problemas. Pautas. 1) PPC/LIA. Conforme ata SEI 1062143, na
Reunião das Presidências dos NDEs e das coordenações de
área dos cursos do DArtes, realizada no dia 12/08/22, debateu-
se “parcela das fragilidades ainda existentes na versão prévia
do PPC da LIA e a recusa interna de uma parcela expressiva,
talvez da maioria, do corpo docente do DArtes, em relação à
proposta (não necessariamente em relação à LIA, mas ao teor
da atual proposta). Assim, entendemos que o trabalho do PPC
ainda não está concluído, que os debates internos ainda
demandam maior amadurecimento, antes de se realizar a
etapa de Crí�ca Social/Consulta Pública ao atual PPC, uma vez
que as próprias presidências dos NDEs não são entusiastas da
proposta tal como está estruturada e não teriam condições de
conduzir a etapa de Consulta, nem tampouco de apresentar o
PPC à comunidade, pois isso geraria constrangimentos. Desta
forma, propomos que a proposta prévia do PPC da LIA retorne
ao CONDEP, para nova apreciação e encaminhamentos”. Para
ciência dos conselheiros/as, eis o encaminhamento do NDE de
Música, em reunião de 11/08/2022: "Considerações do NDE do
Curso de Licenciatura em Música/UNIR sobre a Consulta à
Comunidade do PPC do Curso Licenciatura Interdisciplinar em
Artes (LIA). Os professores Alexandre Negreiros, Ezenice Costa
de Freitas Bezerra e Cris�ano Sousa dos Santos, são contrários
à ex�nção do Curso de Licenciatura em Música em prol da
instauração do LIA." (Documento 1061336, processo
999119623.000037/2020-77)". Por sua vez, o encaminhamento
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do NDE de Teatro, em reunião no dia 08/09/22 foi:
"Deliberação sobre Consulta Pública acerca do Curso de
Licenciatura Interdisciplinar em Artes (LIA). Após discussões
acerca do tema, o corpo docente deste NDE destaca que: nesse
momento, dado a atual versão do Projeto Pedagógico
Curricular do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Artes
(LIA), não é per�nente abrir para uma consulta pública".
(Documento SEI 1094618). Após os encaminhamentos dos
NDEs, foi deba�da a necessidade de votar já na presente
reunião a pauta do arquivamento da LIA. Alguns conselheiros
consideram que seria melhor realizar tal votação em uma
próxima reunião, específica. Por maioria de votos, com três
votos contrários (profa. Jussara, prof. Luciano e prof.
Alexandre) e uma abstenção, técnico João Ma�as, o CONDEP
encaminha pela votação, já nesta reunião, da proposta de 
arquivamento da LIA. Considerando os argumentos
apresentados no debate e os encaminhamentos dos NDEs de
Música e Teatro, foi realizada a votação e aprovado por
maioria, com três abstenções (prof. Luciano, profa. Jussara e
técnico João Ma�as), o arquivamento do PPC da LIA.
HOMOLOGADO. 2) Homologação da ata Ad referendum SEI
1088925 de excepcional dispensa (em virtude do prazo para
colação de grau) do discente Ednei Azevedo Figueira de Melo,
matrícula 201620955, da pendência no GRUPO DE OPTATIVAS -
OPTATIVA 4ª FASE (CH Mínima: 80 h) e cancelamento da
matrícula do discente Ednei Azevedo Figueira de Melo,
201620955, na disciplina opta�va DAM00220 - OP.4ªFASE:
INST. COMPLEMENTAR-CONTRABAIXO II no semestre 2022.1.
HOMOLOGADO POR UNANIMIDADE. 3) Homologação de  Ad
Referendum SEI 1088637- pedido de Inclusão da Disciplina
DAM00214 – Filosofia, para o estudante Carlos Eduardo dos
Santos Souza, número de matrícula
201611866. HOMOLOGADO POR UNANIMIDADE. 4) Nova
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representação discente do Curso de Teatro. Conforme
encaminhamento do conjunto de estudantes do curso de
Teatro, os novos representantes discentes do curso serão
Rafael Brito Correia (�tular) e Alinne Neylane Machado
Pestana (suplente). HOMOLOGADO POR
UNANIMIDADE. 5) Homologação do projeto de pesquisa
“Visualidades amazônicas: outros caminhos na história da arte
a par�r de olhares decoloniais”, proposto pela professora
Pritama Morgado. Este projeto contará com encontros
quinzenais para discussão de textos previamente selecionados
por meio de um grupo de estudos; mesas redondas ao longo
do projeto com pesquisadores que irão compar�lhar pesquisas
sobre o tema; e como resultado final desse projeto a
organização de um congresso da ANPAP-Regional para que
estes estudos sejam compilados e disponibilizados para acesso
ao público. HOMOLOGADO POR
UNANIMIDADE. 6) Homologação da solicitação de Afastamento
para Licença Capacitação (Processo SEI 23118.010088/2022-
70) de Luciano Flávio de Oliveira; HOMOLOGADO POR
UNANIMIDADE. 7) Aprovação do relatório final do Programa de
Extensão DArtes [em]Cena: Teatro, Polí�ca & Sociedade
(Processo SEI 999554034.000041/2018-30). Coordenado pelo
prof. Luciano Flávio de Oliveira. HOMOLOGADO POR
UNANIMIDADE. 8) Aprovação do "Plano de Ação da
Coordenação do Curso de Licenciatura em Música/UNIR (2021-
2023)" elaborado pelo Prof. Cris�ano Sousa; HOMOLOGADO
POR UNANIMIDADE. 9) Aprovação do "Relatório das A�vidades
da Coordenação no Curso de Licenciatura em Música/UNIR
(2021-2022)" elaborado pelo Prof. Cris�ano
Sousa. HOMOLOGADO POR UNANIMIDADE. 10) Implantação
de Sala de acervo de pesquisa do DArtes, incorporando as
doações recebidas pelo departamento e o acervo do an�go
Centro de Hermenêu�ca, atual LaPPEM - Laboratório de Piano
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Performance e Educação Musical. A proposta é que tal acervo
seja instalado na Sala 105 do bloco 2C, atualmente sob
responsabilidade do Centro de Documentação e Estudos
Avançados sobre Memória e Patrimônio de Rondônia
(CDEAMPRO), coordenado pela profa. Lílian Moser, do
Departamento de História. HOMOLOGADO POR
UNANIMIDADE. 11) Aprovação de parecer do prof. Luiz Lerro,
referente ao Processo de Progressão Funcional do prof.
Osvaldo Augusto de Oliveira. Processo SEI 23118.011979/2022-
43. HOMOLOGADO POR UNANIMIDADE. 12) Nova
Coordenação de área de Teatro. Os professores José Maria
Lopes Júnior e Luiz Daniel Lerro serão, respec�vamente, os
novos coordenador e vice-coordenador de área do Curso de
Teatro. O professor José Maria Lopes Júnior assume a
Coordenação de Curso de Teatro, por "não haver outra pessoa
para ocupar o cargo, no entanto, registra sua inconformidade
quanto à falta de recursos financeiros para o pagamento da
função gra�ficada de Coordenação de Curso." HOMOLOGADO
POR UNANIMIDADE. 13) Encaminhamentos sobre a
impossibilidade de oferta da disciplina "História do Teatro e da
Literatura Dramá�ca A" em modalidade remota. A professora
Andressa Ba�sta informa que, apesar do interesse de con�nuar
ministrando disciplinas no Curso de Licenciatura em Teatro,
caso não haja possibilidade de ministrá-la na modalidade
virtual, infelizmente terá que declinar quanto às a�vidades
voluntárias, neste semestre, no Departamento de Artes. O NDE
de Teatro, conforme ata SEI 1094618, homologou
posicionamento favorável para que sejam man�das as
a�vidades pedagógicas da professora Andressa Ba�sta, em
modalidade virtual, pois entende que não há prejuízos às
a�vidades educacionais promovidas pela professora. Os
professores Alexandre Falcão, Cleber Maurício e Alexandre De
Negreiros se abs�veram da votação. HOMOLOGADO POR
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MAIORIA. Nada mais havendo a tratar, às 17h05min, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar,
eu, Alexandre Falcão de Araújo, lavrei a presente Ata, que, lida
e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE
FALCAO DE ARAUJO, Chefe de Departamento, em
14/09/2022, às 08:55, 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 14/09/2022, às
08:58, 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 Rafael Brito
Correia, Usuário Externo, em 14/09/2022, às 08:58,
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 14/09/2022, às 09:34,
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 14/09/2022, às
09:45, 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 14/09/2022, às
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10:19, 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 Pétala
Rosalina da Silva e Castro, Usuário Externo, em
14/09/2022, às 14:12, 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 LUIZ
DANIEL LERRO, Docente, em 14/09/2022, às 18:03,
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, Docente, em 15/09/2022, às 08:05,
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 CLEBER
MAURICIO DE LIMA, Docente, em 15/09/2022, às
15:21, 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 JOAO
MATIAS PINHEIRO, Técnico Administra�vo, em
15/09/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por Alinne
Neylane Machado Pestana, Usuário Externo, em
15/09/2022, às 16:31, conforme horário oficial de
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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 15/09/2022, às
16:40, 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
TRINDADE MOREIRA, Docente, em 15/09/2022, às
17:01, 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
DE NEGREIROS MOTTA, Membro da Comissão, em
16/09/2022, às 12:48, 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 1100972 e o código CRC
E2A48235.

Referência: Processo nº
23118.001602/2022-86 SEI nº 1100972
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