
REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

GRADUAÇÃO EM CINEMA 2 

09/07/2013 3 

ATA 4 

Às dezesseis horas do dia nove de julho do ano de dois mil 5 

e treze, na sala quatrocentos e um do Centro de 6 

Comunicação e Expressão da Universidade Federal de 7 

Santa Catarina, teve início a reunião do Colegiado do 8 

Curso de Graduação em Cinema com a presença dos 9 

professores: Aglair Maria Bernardo, Andrea Carla 10 

Scansani, José Cláudio Siqueira Castanheira, Josias 11 

Ricardo Hack, Mauro Eduardo Pommer, Rodrigo Garcez e 12 

o convidado discente Diogo Berns. Justificaram a ausência 13 

os professores Henrique Finco e Marcio Markendorf.  A 14 

professora Aglair solicitou a inclusão de três pontos de 15 

pauta: concursos, parecer do professor Mauro sobre 16 

validação de diploma estrangeiro e a transformação das 17 

disciplinas para o padrão de 72h/a. O primeiro ponto de 18 

pauta tratou da aprovação da Ata de 17/06/2013, sendo 19 

esta aprovada por unanimidade. O segundo ponto tratou 20 

dos pré-requisitos das disciplinas. A professora Aglair disse 21 

que a proposta da coordenação era de que cada professor 22 

decidisse sobre a conveniência ou não da quebra de pré-23 

requisitos. O professor Mauro expôs que a decisão, ficando 24 

a critério do professor, seria positiva.  Em votação a 25 

proposta de autonomia para a quebra de pré-requisitos 26 

pelos professores das disciplinas foi aprovada por 27 

unanimidade. O terceiro ponto tratou da aprovação ad-28 

referendum das bancas de TCC,s dos alunos Yuri. Tais e 29 

Ana Carolina. As bancas foram aprovadas por 30 

unanimidade. O quarto ponto tratou da aprovação de 31 



parecer sobre revalidação de diploma estrangeiro. Após a 32 

leitura pelo presidente da comissão, professor Mauro, o 33 

parecer foi aprovado por unanimidade. O quinto ponto 34 

tratou da transformação das disciplinas do curso para o 35 

padrão de 72h/a. A professora Aglair disse ter participado 36 

de uma reunião na PROGRAD onde lhe foi apontada a 37 

situação irregular da carga horária das disciplinas do curso, 38 

que deveriam passar para 72h/a ao invés das atuais 60h/a.  39 

O professor Mauro esclareceu que na formulação inicial do 40 

curso a comissão que fez o projeto pedagógico, em sua 41 

maioria, era formada por professores do Departamento de 42 

Letras, onde as disciplinas eram de 60h/a. Depois, na 43 

medida em que a antiga PREG começou a analisar as 44 

diretrizes, foi levantada a questão das horas/aulas e horas 45 

de relógio. Em votação, o padrão de 72h/a para as 46 

disciplinas do curso foi aprovada por unanimidade. O ponto 47 

sobre o regimento dos TCC`s não foi debatido. O sexto 48 

ponto tratou dos concursos de montagem, roteiro e da 49 

vaga oriunda da cedência do professor Manevy. A 50 

professora Aglair gostaria que fosse decidida na reunião a 51 

área de concurso para a vaga do professor Manevy. Após 52 

discussão foi aprovada a área de Direção. A professora 53 

Aglair solicitou que os professores se organizassem para a 54 

definição dos membros das bancas posteriormente. 55 

Informes discentes: O convidado discente informou que 56 

haverá uma reunião dos alunos no próximo semestre onde 57 

serão apresentadas a nova diretoria e a discussão sobre o 58 

currículo. A professora Aglair indicou o professor Jose 59 

Cláudio Siqueira Castanheira como Coordenador de 60 

trabalhos de conclusão de curso, a indicação foi aprovada. 61 

Sem mais nada para o momento, eu Ricardo Magro, 62 

assistente em administração, lavro a presente Ata que 63 

segue assinada pela Presidente do Colegiado e por mim. 64 
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