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Às dezoito horas do dia quatro de setembro do ano de dois 6 

mil e quatorzes, na sala Drummond do Centro de 7 

Comunicação e Expressão da Universidade Federal de 8 

Santa Catarina teve início a Reunião do Colegiado do 9 

Curso de Graduação em Cinema com a presença dos 10 

professores: Aglair Bernardo, Henrique Finco, José Cláudio 11 

Siqueira Castanheira, Josias Ricardo Hack, Luiz Felipe 12 

Guimarães Soares, Marcio Markendorf, Patrícia de Oliveira 13 

Iuva e Virgínia Jorge Silva Rodrigues.  A presidente 14 

solicitou a aprovação dos pontos de pauta. O professor 15 

José Cláudio sugeriu, a pedido do prof. Rodrigo, a inclusão 16 

da indicação de suplência para o projeto de laboratório da 17 

indústria criativa, em substituição à professora Marta que 18 

está afastada. Os pontos foram aprovados. O primeiro 19 

ponto de pauta tratou da aprovação da Ata de 02/07/2014, 20 

sendo aprovada por unanimidade. O segundo ponto de 21 

pauta tratou da mudança no armazenamento do sítio do 22 

curso, foi explicado que devido às constantes quedas no 23 

atual servidor a Setic recomendou a migração para o 24 

páginas UFSC. Ficou autorizada a migração caso os 25 

problemas continuem. O terceiro ponto de pauta tratou da 26 

recondução dos membros do colegiado a partir de 27 

05/09/2014, o ponto foi aprovado. O quarto ponto de 28 

pauta tratou do parecer do processo disciplinar 29 

23080.022767/2014-56 movido contra alunos do curso de 30 

cinema. O professor Josias explicou que existiam dois 31 

pareceres, um mais extenso e detalhado elaborado pela 32 

profa. Marta Machado e outro mais conciso, proposto pelo 33 



prof. Henrique Finco. Foi feita a leitura dos dois pareceres. 34 

Colocado em votação o parecer da professora Marta foi 35 

aprovado por maioria, tendo o professor Henrique Finco 36 

registrado sua discordância. O quinto ponto de pauta 37 

tratou da indicação do prof. Henrique Finco para a 38 

coordenadoria de atividades extracurriculares, a indicação 39 

foi aprovada por unanimidade. O sexto ponto de pauta 40 

tratou da equivalência entre a disciplina de Dramaturgia 41 

(CMA5105) do curso de Cinema e Dramaturgia I 42 

(CMA6511) do Curso de Artes Cênicas. O prof. José 43 

Cláudio disse ter conversado com o prof. Paulo sobre o 44 

assunto. A equivalência foi aprovada por unanimidade. O 45 

sétimo ponto tratou da recomposição do NDE tendo em 46 

vista o afastamento e de alguns professores. A nova 47 

composição ficou assim estabelecida: Marcio Markendorf 48 

(presidente), Rodrigo Garcez da Silva, Josias Ricardo 49 

Hack, José Cláudio Siqueira Castanheira, Aglair Maria 50 

Bernardo e Marta Corrêa Machado. O oitavo ponto de 51 

pauta tratou da proposta do prof. Rodrigo sugerindo sua 52 

indicação como suplente no projeto observatório de 53 

economia criativa, a suplência foi aprovada. O nono ponto 54 

de pauta tratou do caso de aluna Verônica, que pediu a 55 

exclusão de duas disciplinas com reprovação por FI no 56 

semestre de 2014/1. Em discussão foi destacada a 57 

necessidade de haver mais critérios para esse tipo de 58 

demanda. A sugestão é de sejam incluídas as justificativas 59 

pertinentes no regimento do colegiado e apresentadas 60 

amplamente aos alunos. O pedido da aluna foi aprovado. O 61 

décimo ponto de pauta tratou da alteração no número de 62 

horas para estágios no curso. A professora Aglair 63 

apresentou a resolução da UFSC que estabelece 20 horas, 64 

a professora Virgínia argumentou que em reunião recente 65 

sobre os estágios esta discussão foi mencionada e o 66 

entendimento é de que o aluno pode possuir 30 horas 67 

desde que o total de horas de estágio e disciplinas 68 



cursadas não ultrapasse 40 horas.  Em votação a carga 69 

horária dos estágios no curso de Cinema foi mantida em 20 70 

horas, observando os casos que se enquadrem no 71 

entendimento das 30 horas. Sem mais nada para o 72 

momento, eu Ricardo João Magro, lavrei a presente Ata 73 

que após aprovação será assinada pela Presidente do 74 

Colegiado e por mim. 75 
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