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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DE REUNIÃO DA(O) COLEGIADO AMPLIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES
CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

Em 18 de julho de 2022, às 14 horas e 10 minutos, na plataforma Teams, teve início a reunião ampliada
do Colegiado do PPGAC, sob a Presidência do Prof. José Eduardo de Paula, estando presentes os
Professores (as) Paulina Maria Caon, Fernando Manoel Aleixo, Mara Lucia Leal, Jarbas Siqueira Ramos, a
secretária Aline Oliveira e os discentes Whander Alípio Silva, Alexandre Rodrigues, Gabriel Andrade Silva,
Fabrício Polido, Washington de Paula e Silva e Adriel Henrique Parreira. Jus�ficada a ausência da
Professora Renata Meira. A reunião transcorreu da seguinte forma: I. Organização dos modos de oferta
de disciplinas no semestre 2022/2: após debates, ocorreram as seguintes deliberações: 1. Considerando
o processo sele�vo para ingresso em 2022 (Edital PPGAC Nº2/2021), o qual, na fase de entrevistas,
considerou a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 10, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, a qual, no ar�go 2º prevê que "
[Art. 2º] Em virtude da situação de Pandemia provocada pelo novo Coronavírus - Covid-19 as a�vidades
acadêmicas aqui propostas serão realizadas, inicialmente, de forma remota, podendo evoluir para a
forma híbrida ou presencial, desde que haja segurança epidemiológica. Parágrafo único. Na transição das
a�vidades acadêmicas na forma remota para forma híbrida ou presencial será assegurado um período
mínimo de 30 (trinta) dias."; 2. Considerando que os ingressantes na turma de 2022 acreditaram ser
possível realizar as a�vidades acadêmicas da pós-graduação de forma remota (online), dadas as
consideráveis distâncias territoriais entre Uberlândia e as cidades em que residem, bem como as
impossibilidades financeiras de se manterem na cidade de Uberlândia; 3. Considerando a DECISÃO
ADMINISTRATIVA COLPPGAC Nº 2/2022, amparada na RESOLUÇÃO CONPEP Nº 19, DE 29 DE JUNHO DE
2022, que informou à PROPP sobre o desenvolvimento das a�vidades e a oferta das disciplinas no âmbito
do PPGAC "[...] poderão ocorrer nos formatos presencial, remoto, online, ou híbrido, a depender das
estratégias metodológicas das(os) docentes responsáveis pelas disciplinas ofertadas no 2º semestre de
2022"; 4. Considerando a pesquisa realizada pela representação discente, a qual indica que 40% da turma
de 2022 não conseguiria se matricular em disciplinas ofertas exclusivamente no formato presencial;
5. Considerando que a turma de 2022 encontra-se em fase de cumprimento de créditos obrigatórios para
a realização do exame de qualificação e posterior defesa de dissertação de mestrado; 6. Considerando
que a não matrícula de 40% dos discentes da turma de 2022 pode pesar nega�vamente na avaliação do
PPGAC; 7. Considerando que o PPGAC submeteu à CAPES pedido de curso novo, de Doutorado em Artes
Cênicas, e a con�nuidade dos estudos e pesquisas dos mestrandos apresenta-se extremamente relevante
como quesito que pode pesar de modo posi�vo; 8. Considerando que os e as docentes da UFU, bem
como de outras IES's nacionais e internacionais, desenvolveram estratégias metodológicas para lidar com
o contexto imposto pela pandemia de COVID19, o que nos leva a antever que existem recursos
infindáveis para resolver o desafio extraterritorial e educacional que se apresenta; 9. Considerando que o
colegiado deste programa tem se pron�ficado a colaborar com a resolução dos diferentes problemas,
desafios e demandas que têm se apresentando ao longo destes dois úl�mos anos; 10. Considerando as
recentes avaliações qualita�vas realizadas no âmbito deste colegiado, que demonstram avanços
consideráveis nos aspectos de nacionalização, impacto, abrangência, bem como o preenchimento da
totalidade das vagas oferecidas quando do oferecimento do Processo Sele�vo de forma remota. Tais
indica�vos revelam a necessidade de movermos esforços internos para viabilização da par�cipação por
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parte de pesquisadores de maneira mais flexível e autônoma ao longo do cumprimento das etapas
obrigatórias do Programa; 11. ESTE COLEGIADO DELIBERA que os/as professores/as responsáveis pelas
disciplinas obrigatórias de linhas e opta�vas ofertadas no segundo semestre de 2022, iniciem as
a�vidades no formato remoto e, em consonância com as demandas apresentadas pelas/os discentes
matriculadas/os, encontrem a maneira mais justa para a realização das a�vidades, seja no modelo
totalmente remoto/online ou híbrido; 12. PARÁGRAFO ÚNICO: Os/as discentes que optarem pela
par�cipação de forma remota/online nas disciplinas ofertadas de modo híbrido deverão se manifestar
formalmente, entregando até o primeiro dia de aula uma declaração se comprometendo a par�cipar no
referido modo, conforme formulário a seguir: h�ps://forms.gle/7J7iqJbeqH2kEVe88. A deliberação foi
aprovada por 5 votos favoráveis, 1 abstenção e 0 contrários. Às 15 horas e 50 minutos, foi encerrada a
reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Aline Oliveira da
Cruz, na qualidade de Secretário(a), pelo Presidente e pelos par�cipantes. 

Documento assinado eletronicamente por José Eduardo de Paula, Presidente, em 18/07/2022, às
17:35, 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 18/07/2022, às
17:35, 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
18/07/2022, às 19:04, 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, Professor(a) do Magistério
Superior, em 21/07/2022, às 16:48, 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, Professor(a) do Magistério
Superior, em 21/07/2022, às 18:04, 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 3768300 e
o código CRC DC69023F.
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