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Às quatorze horas do dia dez de agosto do ano de dois mil 6 

e quinze na sala duzentos e onze 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 da Universidade Federal de 10 

Santa Catarina com a presença dos professores: Aglair 11 

Maria Bernardo, Henrique Finco, José Cláudio Siqueira 12 

Castanheira, Marcio Markendorf, Marta Corrêa Machado, 13 

Rodrigo Garcez, e Virgínia Jorge Silva Rodrigues, dos 14 

representantes discentes Leonardo Luiz Kauling Gatti e 15 

Carolina Barbosa Morgan, e dos servidores técnicos 16 

administrativos Felipe Arthur Tonin Gomes e Paulo Marino 17 

das Neves. Outros alunos do curso estiveram presentes 18 

para acompanhar a reunião. Os professores Andréa Carla 19 

Scansani, Luiz Felipe Guimarães Soares e Patrícia de 20 

Oliveira Iuva estão afastados. Profa Clelia Maria Lima de 21 

Mello e Campigotto não pode comparecer a reunião por 22 

motivo de saúde. Antes do início da reunião,  23 

representantes fizeram informe sobre a situação da greve 24 

na UFSC. O ponto de pauta tratou da discussão de como 25 

o curso de cinema pode fazer frente a situação na UFSC, 26 

no que diz respeito à oferta de serviços essenciais aos 27 

alunos, incluindo o funcionamento de laboratórios e órgãos 28 

de apoio. Prof Henrique Finco esclareceu que existe um 29 

sindicato que representa os professores na UFSC. Se a 30 

Assembleia da APUFSC decidir que os professores devem 31 

entrar em greve, todos os docentes devem entrar em 32 

greve. O professor também relatou que os auxílios que a 33 

Universidade paga aos estudantes é importante para o 34 

andamento das atividades e permanência dos alunos, pois 35 



muitos discentes dependem desses valores. Profa Marta se 36 

mostrou contra a greve, apoia o governo e acredita que o 37 

momento não é bom para uma greve. A aluna Lara disse 38 

não ser contra a greve e que os alunos estão pensando em 39 

alternativas para se adaptarem às decisões que forem 40 

tomadas. A aluna Ana disse que poucos alunos 41 

participaram das reuniões sobre a greve e que não é a 42 

favor da greve pois os alunos podem aproveitar o momento 43 

para “entrarem em greve também” e não fazerem nada 44 

pela situação do curso. Professor José Cláudio disse que a 45 

questão da greve é mais abrangente e que não depende 46 

apenas do curso de cinema. A aluna Ana afirmou que é 47 

preciso informar melhor sobre a greve para todos. Prof 48 

Henrique Finco considera que deve-se levar em conta se é 49 

possível iniciar o semestre com qualidade, e se for para se 50 

iniciar a greve que o curso indique as condições que 51 

impossibilitem a regularidade das atividades. Prof José 52 

Cláudio mencionou que as Pró-reitorias devem se 53 

posicionar mais claramente sobre a greve. Profa Virgínia se 54 

mostrou mais favorável a paralisação das atividades para 55 

que o curso possa se organizar frente as dificuldades 56 

encontradas. Aluno Leonardo concordou que o curso não 57 

pode funcionar sem o LEC. Professor José Cláudio 58 

solicitou que sejam feitas sugestões de pauta para que seja 59 

encaminhado ao departamento para que se tenha nova 60 

resposta quanto a realização da greve ou não.   Sem mais 61 

nada para o momento, eu Filipe Feminella Veiga lavro a 62 

presente Ata que segue assinada pelo Presidente do 63 

Colegiado e por mim. 64 
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