
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Setorial do Setor de Artes 1 

Comunicação e Design, realizada no dia 11 de junho de 2013. 2 

Aos onze dias do mês de junho de 2013, às quartorze horas e trinta minutos, no 3 

Anfiteatro do Departamento de Comunicação Social, reuniu-se o Conselho Setorial sob 4 

a Presidência Prof. Dalton Luiz Razera. Foram registradas as presenças dos 5 

Conselheiros: Ricardo Carneiro Antonio, Hugo de Souza Melo, Dulce Albach, Maurício 6 

Soares Dottori, Ken Flavio Ono Fonseca, Mário Messagi Junior, e Luis Carlos dos 7 

Santos e Leticia mayumi Hasizume Silva. Ordem do Dia: INFORMES: 1) 8 

Apresentação COPEFOR/PROGRAD. O Representante da COPEFOR/PROGRAD, Sr. 9 

Edmar Macedo, fez breve apresentação sobre proposta de oferecimento de formação 10 

continuada para os docentes do SACOD e foram discutidos com os presentes os 11 

principais enfrentamentos quanto à gestão em sala de aula e atendimento ao novo 12 

perfil de discentes, que tem fácil acesso a informação e inovações tecnológicas. Ficou 13 

acordado que a COPEFOR/PROGRAD irá elaborar uma proposta de oficinas e 14 

seminários para os docentes do Setor e ficou pré-agendado para terceira semana do 15 

mês de agosto, por volta dos dias 22 e 23 a realização de um primeiro encontro. 2) 16 

Revisão do Regimento  e PPI: O Presidente apresentou as principais contribuições 17 

coletadas nas sessões abertas realizadas nos dias 06 e 10 de junho, e as 18 

modificações efetuadas em ambos os documentos, que foram repassados nesta 19 

sessão para ciência e deliberação deste Conselho. Ouvidas as manifestações e 20 

efetuados os ajustes sugeridos, ficou acordado que os documentos serão revisados 21 

por mim, secretária, e encaminhados aos membros nos prazos regimentais para 22 

votação e aprovação na reunião ordinária do Conselho Setorial, agendada para o 23 

próximo dia 18 de junho de 2013. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu 24 

a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual eu, Salette Aparecida 25 

Franco Miyake, secretária executiva, lavrei a presente ata. 26 

 
Dalton Luiz Razera       Salette Aparecida Franco Miyake 
Diretor Pró-Tempore                           Secretária Executiva 

 
 

 


