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Às treze horas do dia dezesseis de maio do ano de dois mil 6 

e dezesseis, na sala quatrocentos e um do anfiteatro do 7 

Centro de Comunicação e Expressão da Universidade 8 

Federal de Santa Catarina, teve início a reunião do 9 

colegiado do curso de graduação em Cinema, com a 10 

presença dos professores: Alessandra Soares Brandão, 11 

Henrique Finco, José Cláudio Siqueira Castanheira, Josias 12 

Ricardo Hack, Marcio Markendorf, Marta Correa Machado, 13 

Patricia de Oliveira Iuva, Rodrigo Garcez da Silva e do 14 

convidado Felipe Tonin Gomes, representante dos 15 

servidores técnico-administrativos. O professor Henrique 16 

Finco solicitou a inclusão de um ponto de pauta sobre a 17 

situação dos alunos bolsistas. A solicitação foi aprovada e 18 

o ponto foi discutido em seguida. O professor Henrique 19 

Finco solicitou esclarecimentos sobre a possibilidade de 20 

corte de bolsas devido à mudança na conjuntura política no 21 

país. O professor José Cláudio disse que a Coordenação 22 

encaminharia um pedido de esclarecimentos para a reitoria. 23 

O professor Rodrigo Garcez solicitou a inclusão de um 24 

ponto sobre o Plano Departamental de Capacitação 25 



Docente. A solicitação foi aprovada como último ponto de 26 

pauta. O segundo ponto de pauta tratou da indicação de 27 

Felipe Tonin Gomes para a representação dos servidores 28 

técnico-administrativos no Colegiado. A indicação foi 29 

aprovada, estando condicionada ao trâmite de aprovação 30 

das mudanças no regimento do curso. O terceiro ponto de 31 

pauta tratou da aprovação da ata da reunião ocorrida em 32 

15/04/2016, colocada em votação a mesma foi aprovada 33 

por unanimidade. O quarto ponto de pauta tratou da 34 

aprovação do calendário das reuniões do Colegiado de 35 

curso. As datas foram aprovadas, conforme as informações 36 

disponíveis no site do curso. O quinto ponto de pauta 37 

tratou da aprovação do Regimento do Laboratório de 38 

Montagem e do Regimento do Laboratório de Gravação e 39 

Edição de Som. Após discussão os regimentos foram 40 

aprovados por unanimidade. O sexto ponto de pauta 41 

tratou da apreciação da proposta de mudanças no 42 

Regimento de Atividades Extracurriculares. O professor 43 

Josias iniciou a discussão dizendo que fez uma 44 

simplificação no texto anterior do regimento, além de 45 

sugerir a mudança do nome de atividades extracurriculares 46 

para atividades complementares, como forma de adequar o 47 

termo ao contexto atual de uso do mesmo. A mudança no 48 

nome da disciplina de Atividades Extracurriculares para 49 

Atividades Complementares, bem como o texto revisado do 50 



regimento foram aprovados por unanimidade. O sétimo 51 

ponto de pauta tratou da discussão sobre mudanças no 52 

Regimento de Estágios. O professor José Cláudio explicou 53 

que o regimento de estágios do curso está defasado, pois 54 

já há norma institucional publicada posteriormente de sua 55 

elaboração. A professora Marta Coorea Machado foi 56 

designada para elaborar a revisão. O oitavo ponto de 57 

pauta tratou da discussão sobre procedimentos de 58 

orientação de TCCs. O professor José Cláudio sugeriu o 59 

cumprimento mais intenso do regimento de Trabalhos de 60 

Conclusão de Curso, o que ensejará a colaboração e 61 

cobrança dos professores orientadores. O nono ponto de 62 

pauta tratou da definição de turno específico para 63 

disciplinas obrigatórias, após discussão o Colegiado não 64 

chegou a um consenso e o assunto será retomado em 65 

momento oportuno. O décimo ponto de pauta tratou da 66 

aprovação do ad referendum sobre a equivalência da 67 

disciplina Teoria da Literatura do currículo 2005/1 para o 68 

2015/1, no caso dos alunos que a cursaram com o código 69 

LLV. O ad referendum foi aprovado por unanimidade. O 70 

décimo primeiro ponto tratou do Plano Departamental de 71 

Capacitação Docente.  Os professores definiram a escala 72 

de seus afastamentos. O documento final foi colocado em 73 

votação e aprovado conforme o anexo desta ata. Sem mais 74 

nada para o momento, eu Ricardo João Magro lavrei a 75 



presente ata que segue assinada pelo Presidente do 76 

Colegiado e por mim. 77 
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