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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 5ª REUNIÃO/2022 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES
CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 18 de julho de 2022, às 15 horas e 50 minutos, ocorreu em formato remoto pelo Canal do Colegiado
do PPGAC na Plataforma Teams a 5ª reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Artes Cênicas do ano em curso, sob a Presidência do Professor José Eduardo de Paula, estando presentes
os/as Professores/as Fernando Manoel Aleixo, Jarbas Siqueira Ramos, a secretária Aline Oliveira da
Cruz, a representante discente Whander Alípio Sulurico Silva e o suplente da representação discente
Alexandre Rodrigues. Jus�ficada a ausência da Professora Renata Bi�encourt Meira. A reunião
transcorreu da seguinte forma: 1. Informes da coordenação. 1.1. Edital de Ingresso PPGAC 2023
(processo SEI/PPGAC 23117.045963/2022-44). O Prof. Eduardo informou que o Edital foi autorizado pela
PROPP e publicado no site do programa, na página da UFU e do IARTE; e que todas as informações
podem ser acessadas em:  h�p://www.ppgac.iarte.ufu.br/editais/edital-de-processo-sele�vo-para-
ingresso-no-ppgac-em-2023; 1.2. Ingresso por cota no PPGAC e PPGs/UFU: no final do mês de
junho/2023 foi compar�lhada uma nova versão dos editais/UFU, nos quais devem constar as
orientações sobre as comissões de heteroiden�ficação oficiais da ins�tuição, reguladas pela DIEPAFRO.
O Prof. Eduardo informou que no edital para ingresso no PPGAC em 2023 já consta o item  "2.5. Os
candidatos às vagas des�nadas às cotas raciais, ou seja, PPI (Pretos, Pardos e Indígenas) deverão
apresentar no ato da inscrição de processos sele�vos documentação em acordo com as diretrizes
operacionais para candidatos PPI (Pretos, Pardos e Indígenas) aos programas de pós-graduação stricto
sensu da UFU, disponíveis pelo
link: h�p://www.diepafro.ufu.br/sites/diepafro.ufu.br/files//media/document/diretrizes_ppi_pos-
graduacao.pdf"; 1.3. Publicado no site do PPGAC o quadro horário das disciplinas ofertadas no 2º
semestre de 2022. O Prof. Eduardo informou o Colegiado que o quadro de disciplinas está disponível no
site do PPGAC. 2. Pontos para a pauta. 2.1. Alteração de docente responsável pela disciplina obrigatória
da linha 1 "IARTE51002 - CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO: PERCURSOS POÉTICO/TEÓRICOS E PEDAGOGIAS",
da Profª. Dirce Helena Benevides de Carvalho para o Prof. José Eduardo De Paula e a Profª. Juliana
Soares Bom Tempo. Após apresentação da temá�ca, a alteração foi aprovada por 3 votos favoráveis e 1
abstenção. 2.2. Proposta de orientação complementar a  Resolução Nº 001/2016 do Colegiado do
PPGAC-IARTE/UFU, no que diz respeito ao prazo e procedimentos para realização do Exame de
qualificação e dilação de prazo. "De acordo com a Resolução Nº 001/2016 do Colegiado do PPGAC-
IARTE/UFU, indica-se que o exame de qualificação seja realizado até o 15º mês do início do curso; se por
acaso o discente necessitar de prazo maior para a realização do exame de qualificação o colegiado deverá
ser no�ficado [via portal do estudante, com documento contendo jus�fica�va e assinatura do discente e
do orientador, atestando sua ciência da situação]; Pedido de Dilação de Prazo deve ser solicitado
exclusivamente para os prazos que excedam os 24 meses previstos para a conclusão do mestrado, com a
devida defesa de dissertação. "Após debates, a proposta foi aprovada por unanimidade. 2.3. Apreciação
do parecer final emi�do pela comissão interna sobre o recadastramento docente 2022. Relator: Prof.
Fernando Aleixo (23117.037190/2022-22). Após leitura e debates, o parecer foi aprovado por
unanimidade. 2.4. Apreciação do parecer a respeito do aproveitamento de créditos solicitados pela
discente Eliane Diniz Barbosa. Relatora: Profa. Renata Meira (23117.025440/2022-81). Após leitura, o
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parecer foi aprovado por unanimidade. 2.5. Pedidos de dilação de prazo. 2.5.1.Hellen Cris�na Ba�sta
Souza(23117.049270/2022-21). Embora as orientações do Colegiado não tenham sido atendidas no que
diz respeito a apresentação de um cronograma de trabalho, no requerimento atual é possível observar os
prazos para qualificação e para defesa, permi�ndo a aprovação da solicitação de dilação de prazo para
defesa até o dia 31 de outubro de 2022, por 3 votos favoráveis e 1 abstenção. 2.5.2. Talita de Barros Lima
(23117.043443/2022-05); conforme deliberação do item 2.2. desta reunião, o Colegiado dá ciência ao
pedido de dilação de prazo para exame de qualificação. 2.5.3. Andressa Cabral (23117.051017/2022-37).
Após análise, o pedido de dilação de prazo para defesa foi aprovado por unanimidade até o dia 30 de
novembro de 2022. 2.6. Aprovação de atas de defesa de dissertação de mestrado. 3.6.1. Aline Menezes
da Rocha (3660373). 3.6.2. Larissa Abelardo (3721962). Após análise, as atas de defesa foram aprovadas
por unanimidade. 2.7. Atas de Exames de qualificação. 2.7.1. Kelyenne Maia Amorim (3721952); 2.7.2.
Uillian Pereira de Jesus (3721824); 2.7.3. Antonio Mar�ns Oliveira Jr. (3638224); 2.7.4. Raphael
Bernardo dos Santos (3721905); 2.7.5. Julia Lima Ribeiro (3721875); 2.7.6. Rodrigo Lemos Chagas
(3638293). Após análise, as atas foram aprovadas por unanimidade. 2.8. Requerimentos de bancas de
Exame de qualificação. 2.8.1. Helen Cris�na Ba�sta Souza (23117.048771/2022-90); 2.8.2. Sâmara
Ba�sta (23117.048913/2022-19); 2.8.3 Luzeni da Cruz Silva (23117.042855/2022-10). Após análise,
os requerimentos foram aprovados por unanimidade. 2.9. Relatório de Estágio de docência. Requerente:
2.9.1. Renata Andrea Aquino (23117.045394/2022-37). Após apreciação, o relatório foi aprovado por
unanimidade. 2.10. Pedido de co-orientação. Requerente: Kelyenne Maia Amorim. Após debates, foi
aprovado por unanimidade a orientação da Profa. Daniele Pimenta e co-orientação da Profa. Renata B.
Meira. 2.11. Mudança de orientador. Requerente: Alexandre Rodrigues. 23117.051048/2022-98. Após
análise, a solicitação de mudança de orientação foi aprovada por unanimidade.  Às 17h, foi encerrada a
reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Aline Oliveira, na
qualidade de Secretária, pelo Presidente e Conselheiros. 

Documento assinado eletronicamente por José Eduardo de Paula, Presidente, em 21/07/2022, às
09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jarbas Siqueira Ramos, Membro de Colegiado, em
21/07/2022, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Manoel Aleixo, Membro de Colegiado, em
21/07/2022, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aline Oliveira da Cruz, Secretário(a), em 21/07/2022, às
17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Whander Alipio Sulurico Silva, Membro de Colegiado, em
21/07/2022, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3768912 e
o código CRC C7486BA3.
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