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Às dezoito horas do dia vinte e quatro de outubro do ano de 6 

dois mil e treze, na sala quatrocentos e seis do Centro de 7 

Comunicação e Expressão da Universidade Federal de 8 

Santa Catarina teve início a reunião do colegiado do curso 9 

de graduação em Cinema com a presença dos professores: 10 

Aglair Maria Bernardo, Andréa Carla Scansani, Clélia Maria 11 

Lima de Mello e Campigotto, Marcio Markendorf, Marta 12 

Correa Machado, Rodrigo Garcez e do convidado discente: 13 

Diogo Berns. Justificaram a ausência os professores Josias 14 

Ricardo Hack e Luiz Felipe Guimarães Soares. Os informes 15 

foram transferidos para o final da reunião, bem como o 16 

ponto de pauta sobre a revalidação de diploma estrangeiro 17 

foi retirado. O primeiro ponto de pauta tratou da retirada 18 

da obrigatoriedade de cursar carga de disciplinas optativas 19 

exclusivamente no Curso de Cinema. Após discussão o 20 

ponto foi aprovado por unanimidade. O segundo ponto de 21 

pauta tratou da aprovação dos programas e inclusão das 22 

disciplinas de Produção I e II, no currículo do Curso. O 23 

ponto foi colocado em discussão. A professora Aglair disse 24 

que a ideia é de que a disciplina seja obrigatória somente 25 

para os novos alunos. A professora Andrea Scansani 26 

sugeriu que ela fosse alocada na terceira fase. Foi decidido 27 

que Produção I ficaria na terceira fase e Produção II na 28 

sexta fase. A criação e os programas das disciplinas de 29 

Produção I e Produção II foram aprovados por 30 

unanimidade. Informes: O professor Rodrigo informou 31 



sobre a disciplina optativa de Câmera e Corpo, que será 32 

ministrada por três professores. Considera interessante 33 

essa dinâmica de divisão. Informou-se sobre a reunião com 34 

a UDESC relativa ao laboratório do Sapiens Park. Foi 35 

esclarecido que a UDESC busca projetos com os 36 

professores e que não poderiam firmar parceria com a 37 

empresa júnior. Sem mais nada para o momento, eu 38 

Ricardo Magro, lavrei a presente ata que segue assinada 39 

pela Presidente do colegiado e por mim. 40 
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