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Às dezoito horas do dia vinte e oito de agosto do ano de 6 

dois mil e treze, na sala quatrocentos e cinco do anfiteatro 7 

do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade 8 

Federal de Santa Catarina, teve início a reunião 9 

extraordinária do Colegiado do Curso de Graduação em 10 

Cinema com a presença dos professores: Aglair Maria 11 

Bernardo, Andréa Carla Scansani, José Cláudio Siqueira 12 

Castanheira, Luiz Felipe Guimarães Soares, Marcio 13 

Markendorf, Rodrigo Garcez da Silva e do convidado 14 

discente Luis Felipe Tortoro. A professora Aglair informou a 15 

intenção da professora Cláudia Mesquita em retornar à 16 

UFSC. O primeiro ponto de pauta tratou do indicativo de 17 

greve do DALi. A professora Aglair disse ter conversado 18 

com o vice-diretor do CCE sobre a situação do espaço 19 

físico, especificamente sobre a sala de professores. A 20 

questão do Laboratório de som está encaminhada e o 21 

Laboratório de fotografia está sendo negociado com o 22 

jornalismo. A professora Aglair expôs que talvez não fosse 23 

interessante uma greve no momento, visto que existe uma 24 

vontade por parte do CCE e da reitoria de atender as 25 

demandas. O professor José Cláudio disse que estava 26 

preocupado com o impasse do laboratório de som, recebeu 27 

a informação de que o projeto seria finalizado em outubro 28 

ou novembro com previsão de licitação em dezembro. O 29 

representante discente questionou a distribuição interna de 30 

espaços no Centro. O professor Luiz Felipe disse estar 31 



surpreso com a postura da coordenação com relação a 32 

evitar a greve temendo algum desgaste com a reitoria. 33 

Essa atitude é grave, o contentamento com os 34 

encaminhamentos, o curso está sendo ofendido, 35 

desrespeitado. O professor Jose Cláudio reiterou que o 36 

laboratório de som está em andamento, não poderia dizer 37 

que não está sendo atendido. Isso não significa que não 38 

concorde com outras questões de falta de recursos. 39 

Sugeriu que se fizesse uma pauta de reinvindicações para 40 

entrarem em estado de greve. A professora Aglair destacou 41 

o trabalho que ela e o professor José Cláudio estão 42 

fazendo no sentido de apresentar as demandas do curso 43 

aos órgãos responsáveis. Disse ter conseguido recuperar 44 

as atividades do Núcleo Docente Estruturante e que  45 

entraram na pauta da reitoria. Existem conquistas, não 46 

gostaria de arriscar isso. O professor Marcio disse que a 47 

greve é uma atitude política de enfrentamento e há falta de 48 

coesão para iniciar o processo. Muito do que se precisa é 49 

espaço físico, o que exige tempo para ser conseguido. 50 

Mostrou-se solidário com os colegas que necessitam de 51 

laboratório. A professora Andrea Scansani disse que todas 52 

as questões problemáticas se centralizam na área técnica. 53 

Sua experiência anterior com greves não foram produtivas. 54 

A batalha ocorre no dia-a-dia, mostrando o que é o fazer 55 

artístico e sua importância.  Foi sugerida a proposta de não 56 

iniciar o próximo semestre caso as demandas não fossem 57 

atendidas. O professor Felipe concordou com o 58 

encaminhamento  e solicitou que se pensasse na lista de 59 

reinvindicações. A professora Andréa Scansani informou 60 

que as licitações para compra de equipamentos estão 61 

ocorrendo, em um montante de dois milhões de reais. O 62 

segundo ponto de pauta tratou da indicação do professor 63 

Marcio Markendorf para a subcoordenação de curso, em 64 



virtude do afastamento para formação do professor José 65 

Cláudio Siqueira Castanheira, a indicação foi aprovada por 66 

unanimidade.  O professor José Cláudio solicitou a 67 

aprovação do encaminhamento de não iniciar o próximo 68 

semestre se as demandas do curso não forem atendidas. 69 

Aprovado. Lista de Reinvindicações: 1) Laboratório de 70 

fotografia e de som de acordo com o projeto dos 71 

professores; 2) quatro salas para professores; 3) Sala para 72 

Exibições; 4) Compra dos livros faltantes para a bibliografia 73 

básica constantes no programa das disciplinas. 5) 74 

Transporte com motorista disponível. O terceiro ponto de 75 

pauta tratou do compartilhamento do laboratório de som do 76 

curso de jornalismo. A professora Andrea leu o parecer do 77 

curso de jornalismo sobre o compartilhamento do 78 

laboratório, o qual fazia uma série de condições para a 79 

efetivação. Os professores ficaram de se reunir para 80 

responder ao parecer. Sem mais nada para o momento, eu 81 

Ricardo Magro, Assistente em administração, lavro a 82 

presente ata que segue assinada pela presidente do 83 

Colegiado e por mim. 84 
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