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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO /2020 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 07 de dezembro de 2020, às quatorze horas, teve início de forma remota por meio da plataforma
Webconf a décima reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas do ano em
curso,  sob a  Presidência  do Professor  Doutor  Fernando Manoel  Aleixo,  estando presentes  os  (as)
Professores  (as)  Doutores  (as)  Daniele  Pimenta,  José  Eduardo  de  Paula,  Daniella  Aguiar,  do
representante discente Célio D'ávila e da secretária Aline Oliveira da Cruz. A reunião transcorreu da
seguinte forma: 1. Informes da coordenação: O professor Fernando Aleixo informou que o processo
de recredenciamento da Comissão UFU foi  finalizado e o relatório aprovado pelo Conselho indica
deferimento para a proposta apresentada pelo PPGAC; A professora Daniele Pimenta informou que o
processo seleRvo  para  ingresso  no programa em 2021-1  foi  finalizado  pela  comissão  de  seleção,
apresentou os números de aprovados e disse que a lista de indicação de orientação será apreciada
pelo colegiado após a  matrícula conforme edital.  2.  Pauta: 2.1.  Aprovação da ata  da 9a.  reunião
ordinária - APROVADA. 2.2. Apreciação do Relatório de ARvidades da Coordenação PPGAC ano base
2020:  o  professor  Fernando  Aleixo  apresentou  o  relatório  de  aRvidades  desenvolvidas  pela
coordenação e um plano de trabalho para o primeiro semestre de 2021. O relatório foi APROVADO.
2.3. Apreciação e aprovação do relatório EPA-2020: o professor José Eduardo de Paula apresentou o
relatório do EPA2020 com dos dados e avaliação do evento. O relatório foi APROVADO. 2.4. Apreciação
do resultado final do processo seleRvo. A Profa. Daniele Pimenta informou que o Processo SeleRvo
aprovou 23 candidatos, dentre as 25 vagas. A homologação do resultado final do processo seleRvo
após percorrida todas das fases de avaliação e recursos foi APROVADA e deverá ser publicada pela
coordenação do programa.

2.5. Planejamento e aprovação do horário 2021-1. O Prof. Fernando Aleixo informou que foi feita uma
consulta  aos  docentes  a respeito  da oferta  de disciplinas  remotamente,  tendo manifestações dos
seguintes docentes e disciplinas:          

Considerando que o Programa ofertará apenas uma disciplina optaRva, a profa. Daniele sugeriu que
no momento da matrícula, os discentes sejam informados de que eles tem a possibilidade de realizar
disciplinas optaRvas em outros cursos, ao que foi acatado pelo Presidente. O discente Célio frisou que
compreende o momento atual,  mas que do ponto de vista dos alunos, a pluralidade de oferta de
disciplinas  optaRvas é sempre mais  interessante e benéfico. Após debates,  a  oferta de disciplinas
2021-1 foi aprovada por unanimidade. 

2.6.  Comissão para  revisão e atualização do regimento do PPGAC.  Foram apontados os  seguintes
docentes para compor essa Comissão: Fernando Aleixo, Maria do Perpétuo Socorro, Renata Meira,
Luiz Humberto, Dirce Helena Benevides, Ana Wuo e Alexandre Molina. O Presidente fará uma consulta
aos docentes e posterior nomeação.

2.7.  Troca  de  orientação  da  aluna  Júlia  Lima.  Requerente:  Profa.  Maria  do  Perpétuo  Socorro.  O
colegiado compreendeu a importância da discente fazer uma consulta junto ao corpo docente do
programa para melhor compreensão da aderência da pesquisa. A profa. Daniella de Aguiar se colocou
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a disposição para avaliar se a nova fase de projeto tem aderência com a pesquisa. Sugere-se que a
discente conRnue a pesquisa até que haja formalização de troca de orientação no início de fevereiro. 

2.8.  Apreciação  e  aprovação  das  atas  de  defesa  dos  discentes:  Tauana  Silveira  Barbosa
(11812ARC014),  defesa  em  18/11/2020;  Gisele  Gonsioroski  Mendes  (11812ARC004),  defesa  em
30/11/2020. As atas de defesas foram aprovadas por unanimidade. 

2.9. Apreciação dos pedidos de dilação de prazo para defesa de mestrado: Juscelino Ferreira Mendes
Júnior, solicitação de prazo para defesa até 26/12/2020. O pedido foi aprovado com unanimidade. 
2.10. Apreciação de Requerimento de banca de defesa de mestrado: Juscelino Ferreira Mendes Júnior
(Processo SEI 23117.072298/2020-08 ). O pedido foi aprovado com unanimidade.

2.11.  Inclusão  ponto.  Pedido  de  dilação  de  prazo  discente  Hellen  CrisRna  BaRsta  Souza
(matrícula:  11912ARC007)  pedido  processo  SEI:  323117.072897/2020-13.  A  parRr  desse  pedido,
o Colegiado entendeu a necessidade de fazer o pedido de um plano de trabalho atualizado aos alunos
ingressantes antes de 2020. Dessa forma, ficou deliberado que os alunos ingressantes em 2018 e 2019
deverão apresentar um novo plano de trabalho com cronograma de realização das etapas finais, quais
sejam qualificação e defesa. Esse plano deverá ser apresentado até o dia 08 de fevereiro de 2021 e
com a ciência do orientador. 

Às 17h foi encerrada a reunião, ficando deliberado que a próxima reunião se realizará no dia   , às 14h
e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Aline Oliveira da Cruz, na
qualidade de secretária, por Fernando Manoel Aleixo, na qualidade de presidente, e pelos membros
parRcipantes.

Documento assinado eletronicamente por Daniele Pimenta, Membro de Colegiado, em
10/02/2021, às 13:14, 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 José Eduardo de Paula, Membro de Colegiado, em
10/02/2021, às 13:49, 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 Célio Alberto de Ávila Freitas, Membro de Colegiado,
em 18/02/2021, às 15:14, 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 18/02/2021, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenRcidade 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 2434749 e o código CRC 1DFAAB05.

Referência: Processo nº 23117.071717/2020-86 SEI nº 2434749
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