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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS
GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 04 de julho de 2022, às 14horas, ocorreu em formato remoto pelo Canal do Colegiado do PPGAC na
Plataforma Teams a 4ª reunião extraordinária 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 Jarbas Siqueira Ramos, Renata Bi�encourt Meira, a secretária Aline Oliveira da Cruz, a
representante discente Whander Alípio Sulurico Silva. Jus�ficada a ausência do Prof. Fernando Manoel
Aleixo. A reunião transcorreu da seguinte forma: Pauta (ponto único) 1. RESOLUÇÃO CONPEP Nº 19, DE
29 DE JUNHO DE 2022, que “Define diretrizes e procedimentos a serem observados no
desenvolvimento de disciplinas e outras a�vidades acadêmicas, no formato presencial, nos Programas
de Pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, no segundo semestre le�vo de 2022, e dá
outras providências.” Após leitura da carta (3733226) encaminhada pelos discentes e considerações dos
conselheiros, o Colegiado, por unanimidade, decidiu informar à PROPP que o desenvolvimento das
a�vidades e a oferta das disciplinas 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. Decidiu ainda que os docentes responsáveis pelas disciplinas ofertadas no 2º
semestre de 2022 deverão informar à coordenação do programa, até 20 de julho de 2022, o formato de
oferta da sua disciplina, para que seja amplamente divulgado no site do PPGAC/UFU o mais breve
possível. Às 15h50 foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, será
assinada por mim, Aline Oliveira da Cruz, na qualidade de secretária, por José Eduardo de Paula, na
qualidade de presidente, e pelos demais membros par�cipantes.

Documento assinado eletronicamente por José Eduardo de Paula, Presidente, em 04/07/2022, às
16:40, 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
04/07/2022, às 18:02, 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
04/07/2022, às 18:32, 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 Renata Bi�encourt Meira, Membro de Colegiado, em
04/07/2022, às 19:43, 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 04/07/2022, às
21:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a133f0478999d4fbd924fe8ef23206e23%40thread.tacv2/Colegiado%2520do%2520PPGAC?groupId=1d78aa06-5903-4875-a11d-60cd4f221a8e&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


05/07/2022 10:10 SEI/UFU - 3732812 - Ata de Reunião

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4187902&infra_siste… 2/2

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 3732812 e
o código CRC 1F43AC07.

Referência: Processo nº 23117.046465/2022-19 SEI nº 3732812
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DECISÃO ADMINISTRATIVA COLPPGAC Nº 2/2022

PROCESSO Nº 23117.046465/2022-19

REQUERENTE
COORDENADOR PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS - PPGAC,

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, CONSELHO DE PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO

RELATOR(A): COLEGIADO DO PPGAC

Assunto: Desenvolvimento das a�vidades e a oferta das disciplinas no PPGAC/UFU em 2022.2

 

CONSIDERANDO, a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 19, DE 29 DE JUNHO DE 2022 que define diretrizes e
procedimentos a serem observados no desenvolvimento de disciplinas e outras a�vidades acadêmicas,
no formato presencial, nos Programas de Pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, no
segundo semestre le�vo de2022, e dá outras providências, em especial as orientações con�das no Art. 1º
e seus Parágrafos §1, 2 e 3;

CONSIDERANDO, o OFÍCIO Nº 26/2022/PPGAC/DIRIARTE/IARTE-UFU (Processo SEI/PPGAC
23117.043935/2022-92), no qual o coordenador do programa consulta [a PROPP] sobre a possibilidade
de manutenção da oferta de disciplinas nos formatos remoto, presencial e híbrido no Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas;

O Colegiado do PPGAC/UFU, em reunião extraordinária,

DECIDE

1. Informar à PROPP que o desenvolvimento das a�vidades e a oferta das disciplinas 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;

2. Indicar que os docentes responsáveis pelas disciplinas ofertadas no 2º semestre de 2022 deverão
informar à coordenação do programa, impreterivelmente, até 20 de julho de 2022 o formato de oferta da
sua disciplina, para que seja amplamente divulgado no site do PPGAC/UFU o mais breve possível;

3. Data da sessão: 04/07/2022 - 4ª reunião extraordinária do COLPPGAC;

4. Especificação de quórum: 4 votos favoráveis, 0 votos contrários, 0 abstenções – aprovado por
unanimidade.

  

José Eduardo De Paula

Presidente/Coordenador do PPGAC-IARTE/UFU

PORTARIA REITO Nº 2581, 30/06/2021

Documento assinado eletronicamente por José Eduardo de Paula, Presidente, em 04/07/2022, às
16:15, 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?

Boletim de Serviço Eletrônico em 04/07/2022 
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3732932 e
o código CRC 7BB465D2.

Referência: Processo nº 23117.046465/2022-19 SEI nº 3732932
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