
REUNIÃO GERAL DE PROFESSORES | MAIO 2021
ATA

Horário: 27/05 das 18h às 20h

Pauta:

1- Nova equipe de Ensino

2 - Avaliação do primeiro semestre

3 - Dúvidas sobre a chamada de cursos

4- Exposição Hábito-habitante

5 - Programas de Formação e Deformação 2021

6 - Informes Gerais

7 - Plano de comunicação para cursos de Julho

Na respectiva data estavam presentes: Yole Mendonça, Ulisses Carrilho, Natália
Nichols, Gustavo Barreto,Viviane Sampaio, Chris Lima, Bernardo Magina, Franz
Manata, Lucas Icó, Daniela Seixas, Fabiana Eboli, Marcos Pinheiro, Charles Watson,
Ana Emerich, Saulo Laudares, Julio Castro, Evany Cardoso, Walla capelobo, Paulo
Couto, Ana Miguel, Millena Lízia, Simone Rodrigues mais professores participaram
totalizando *23 participantes.

* O recolhimento dos nomes foi dificultado por conta da plataforma de
videoconferência, mas participações poderão ser incluídas.

1 - Nova equipe de Ensino:

Foi apresentada a nova equipe de Ensino: a coordenadora de ensino Natália Nichols e o
supervisor de ensino Gustavo Barreto.

2 - Avaliação do primeiro semestre

Foram apresentados os números relacionados ao número de matrículas, cursos contínuos,
semestrais e de curta duração, além da comparação com outros períodos. Destaque para o
aumento do número de matrículas desde 2019.

Comparativo de matrículas

2019



- Março - 401 matrículas
- Agosto - 502 matrículas

2020

- Férias - 175 matrículas
- Janeiro - 334 matrículas
- Março - 373 matrículas
- Agosto - 560 matrículas

2021

- Férias  - 216 matrículas
- Janeiro -308 matrículas
- Março - 560 matrículas
- Maio -  606 matrículas

3 - Dúvidas sobre a chamada de cursos

Foi apresentado o cronograma para a construção da grade de  cursos do 2º
semestre, com as datas de envio das ementas, divulgação e duração. Nenhum
professor apresentou dúvidas. A coordenação anunciou que no dia 16 de junho
haverá uma reunião extraordinária para construção da programação da Semana de
Portas Abertas

4 -  Exposição Hábito-habitante

Ulisses Carrilho apresentou a exposição, destacando a forte participação de
professores, ex-professores e estudantes da EAV na mostra que convida à reflexão
sobre o momento presente. A mostra acontece também no virtual por meio de um site
e filtros do instagram, reforçando nosso compromisso de relacionamento com os
alunos que não podem visitar a exposição.

5 - Programas de Formação e Deformação 2021

Foram apresentados os números expressivos de inscritos em ambos os programas,
totalizando 811 candidatos, bem como a grande participação e interesse de alunos e
ex-alunos dos cursos livres da EAV.

6 - Informes Gerais

● Carteirinhas dos professores: Todos os professores foram avisados sobre a
disponibilidade de entrega das carterinhas.

● Declaração para fins de vacinação - Estão disponíveis na secretaria
declarações para os professores apresentarem no ato da vacinação. O



professor Saulo Laudares solicitou o envio por e-mail.
● Cursos presenciais: Informe sobre o andamento e continuidade dos três

cursos presenciais atuais na EAV.
● Secretaria presencial - A Secretaria vai funcionar durante o período de

matrícula dos cursos de férias no horário comercial - 9h às 17h - de segunda a
sexta. Nenhuma matrícula será realizada no papel, apenas pelo site, a função
da secretaria será para direcionar e esclarecer possíveis dúvidas. Foi
levantada a questão de colocar um computador na secretaria para que o aluno
realize sua matrícula online na visita a secretaria.

● Patrocínio Instituto Cultural Vale -  A diretora Yole Mendonça informa que
apesar do patrocínio direcionado à Escola via lei Rouanet, a verba encontra-se
impossibilitada de ser movimentada aguardando um parecer técnico da
Funarte-RJ para posterior homologação da Secretaria de Fomento a Cultura
do Ministério do Turismo. A dificuldade de diálogo e informações do governo
federal para o uso da verba patrocinada precariza e impacta a
sustentabilidade financeira da escola, forçando a direção a tomar medidas
como o pagamento parcelado da remuneração devida a colaboradores e
fornecedores. Foram debatidas estratégias para sanar esta situação.  A
Direção reforçou a necessidade de todos colaborarem com contatos que
permitam uma melhor interlocução junto à Secretaria para a liberação do
patrocínio.

7 - Plano de comunicação para cursos de Julho

- Chris Lima, Coordenadora de Comunicação, apresentou as estratégias e datas da
campanha dos cursos de férias de julho, incluindo a nova identidade visual, que
consiste em um trabalho mais imagético e mais simplificado sem perda de
informação. Foram apresentadas novas estratégias de comunicação, como a
possibilidade de enviar um flyer contendo todas as informações do curso por
whatsapp. O professor Bernardo Magina comentou sobre a importância da presença
online para além das postagens. Magina trouxe informações sobre o GT de
comunicação e reforçou o convite aos demais professores.

Destaque para o lindo depoimento de Evany Cardoso para nos dar força e luz
neste momento.


