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Às quatorze horas do dia seis de outubro do ano de dois 6 

mil e quinze, 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 docentes: 10 

José Cláudio Siqueira Castanheira, Josias Ricardo Hack, 11 

Marcio Markendorf, Marta Correa Machado, Rodrigo 12 

Garcez da Silva e Virgínia Jorge Silva Rodrigues. 13 

Justificaram a ausência: Aglair Maria Bernardo e Henrique 14 

Finco. A reunião iniciou com alguns informes. O professor 15 

José Cláudio disse que foi até à Segesp procurar 16 

informações sobre o concurso pendente de Roteiro 17 

Cinematográfico.  Manifestou também sua concordância 18 

com a indicação de uma representação técnico-19 

administrativa no Colegiado, nomeando o professor Marcio 20 

Markendorf para rever o regimento do curso. Foi criada 21 

uma comissão para acompanhar o processo eleitoral para 22 

a escolha da nova coordenação de curso composta pelo 23 

professor Josias Ricardo Hack (presidente docente), Felipe 24 

Arthur Tonin Gomes (técnico-administrativo) e Leonardo 25 

Luiz Kauling Gatti (discente). O primeiro ponto de pauta 26 

tratou da aprovação da alteração do programa da disciplina 27 

de Estudos Culturais, com o acréscimo de conteúdos sobre 28 

direitos humanos, uma exigência do MEC. A alteração foi 29 

aprovada. O segundo ponto tratou da aprovação da Ata da 30 

reunião de 11/09/2015, sendo esta aprovada por 31 

unanimidade. O terceiro ponto tratou da aprovação do 32 

Projeto Pedagógico do Curso. Devido à urgência, optou-se 33 

por manter uma bibliografia mínima para a disciplina de 34 

Cinema Documentário, encaminhando-se um pedido ao 35 

professor responsável para verificar se a biblioteca dispõe 36 

da quantidade necessária de livros para atender ao 37 



programa da disciplina. Também será encaminhado um 38 

pedido de sugestão de mudança da ementa da disciplina 39 

de Estudos Culturais ao professor Marcio Markendorf. 40 

Colocado em votação o texto do Projeto Pedagógico do 41 

Curso foi aprovado por unanimidade. O quarto ponto tratou 42 

da aprovação do ad referendum sobre a indicação da 43 

professora Aglair Maria Bernardo para assumir a 44 

coordenação de TCC’s e da aprovação do ad referendum 45 

sobre a recondução da professora Marta Correa Machado 46 

para a coordenação de estágios. As indicações foram 47 

aprovadas por unanimidade. O quinto ponto tratou da 48 

distribuição de sala para o professor Henrique Finco e para 49 

a professora Clelia Mello. Ficou decidido que o professor 50 

Henrique finco será alocado na sala 411 do bloco B do 51 

CCE e a professora Clélia Mello na sala 431 do bloco B do 52 

CCE. Sem mais nada para o momento, eu Ricardo João 53 

Magro, Assistente em Administração, lavro a presente Ata 54 

que segue assinada pelo Presidente do Colegiado e por 55 

mim. 56 
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