
27/05/2022 11:14 SEI/UFU - 3385970 - Ata de Reunião

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3804154&infra_siste… 1/3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas

Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bloco 1V - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 
Telefone: (34) 3239-4522 - ppgac@iarte.ufu.br - www.iarte.ufu.br 

  

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 1ª REUNIÃO/2022 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES
CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 21 de fevereiro de 2022, às 14 horas, teve início de forma remota por meio da plataforma Teams
(PPGAC) a 1ª reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas do ano em
curso, sob a Presidência do Professor Doutor José Eduardo de Paula, estando presentes os/as
Professores/as Doutores Ana Elvira Wuo, Fernando Manoel Aleixo, Daniella Aguiar, a representante
discente Camila Amuy Silva e a secretária Aline Oliveira da Cruz. A reunião transcorreu da seguinte
forma: 1. Informes: 1.1. Convocação para Matrícula - Edital do Processo de Sele�vo PPGAC 2022. O Prof.
Eduardo informou que a convocação para matrícula dos alunos ingressantes PPGAC/2022 foi publicada
no site do PPGAC no dia 13 de janeiro de 2022; e que os 19 candidatos aprovados no processo sele�vo
enviaram os documentos para matrícula; 1.2. Prestação de contas Bolsas CAPES e solicitação de
relatórios aos bolsistas. O Prof. Eduardo informou que, em consonância com a orientação da
Coordenadora da Diretoria de Implementação de Bolsas, Norma Macedo Gon�jo Silva, sobre o Relatório
de A�vidades/CAPES, foi solicitado aos bolsistas um relatório de a�vidades, que deverá
ser man�do arquivado e disponível caso a agência solicite uma prestação de contas. Informou ainda que
todos os "arquivos modelos" podem ser encontrados na página dedicada às bolsas no site do PPGAC; e
afirmou que tal processo de prestação de contas permite que as/os mestrandas/os tenham a
oportunidade de analisar e refle�r sobre suas ações de pesquisa na pós-graduação; 1.3. Publicação das
atribuições de orientadores aos (as) ingressantes PPGAC/2022. O Prof. Eduardo informou que a lista
com a homologação das atribuições de orientadores(as) aos ingressantes PPGAC/2022 foi publicada no
site do PPGAC no dia 16/02/2022; 1.4. Programação da semana de abertura do 1° semestre de 2022 do
PPGAC.  O Prof. Eduardo informou que a semana de abertura do 1º semestre de 2022/PPGAC terá a
seguinte programação: 15/03, às 10h - Encontro da turma ingressante com a coordenação, secretaria e
representante discente; 16/03, às 10h - aula inaugural com a convidada Profª Drª Marilia Velardi (USP),
tema "Pesquisa em Artes da Cena - ar�stas como pesquisadores, pesquisadores como ar�stas”, sob a
mediação do Profº Drº Mario Piragibe (UFU); 17/03, às 10h - Aula Magna com a convidada Renata
Margherita Molinari (Bo�ega dello Sguardo, Itália), tema "Dramaturgias da Experiência", sob a mediação
de Maurício Paroni (SP Escola de Teatro, São Paulo). Informou ainda que a aula inaugural e a aula magna
serão transmi�das pelo Canal do PPGAC no YouTube;  1.5. Homologação das inscrições e convocação
para matrícula. O Prof. Eduardo informou que no dia 18/02/2022 foram publicadas no site do PPGAC a
Homologação das Inscrições e a Convocação para Matrícula do PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS
ESPECIAIS EM DISCIPLINA OPTATIVA - EDITAL PPGAC Nº1/2022. 2. Pontos de pauta: 2.1. Ad
referendum em Requerimento de banca de defesa. Discente Fernando Vieira Bruno (3250319). Após
análise, o requerimento de banca foi aprovado por unanimidade. 2.2. Aprovação de ata de defesa de
Fernando Vieira Bruno (23117.010437/2022-63). Após análise a ata de defesa foi aprovada por
unanimidade.  2.3. Requerimento de dilação de prazo. Requerentes: Larissa Abelardo de Oliveira
(23117.010614/2022-10) após debates o pedido de dilação foi aprovado conforme solicitado, qual
seja, até o dia 30 de junho de 2022; Andressa Cabral da Costa da Silva (23117.010611/2022-78) seguindo
o regulamento do PPGAC, que prevê concessão de dilação de prazo de no máximo 06 meses, o Colegiado
concedeu dilação de prazo até o dia 31 de agosto de 2022. De modo que, havendo necessidade de nova

http://www.ppgac.iarte.ufu.br/servicos/bolsas
https://www.youtube.com/channel/UCDVgxCjV7UmvbNvu9MDZBJQ/videos?view=2&live_view=502
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dilação de prazo, deverá a discente realizar nova solicitação; Sâmara Ba�sta Almeida
(23117.006792/2022-38) seguindo o regulamento do PPGAC, que prevê concessão de dilação de prazo
de no máximo 06 meses, o Colegiado concedeu dilação de prazo até o dia 31 de agosto de 2022. De
modo que, havendo necessidade de nova dilação de prazo, deverá a discente realizar nova
solicitação; Mariana Dias Pereira de Lima (23117.006022/2022-95) após análise o Colegiado aprovou a
solicitação de dilação conforme pleiteada, qual seja, até o dia 19 de maio de 2022. 2.4. Aprovação de
relatórios de bolsas. Requerentes: Julia Lima, Sâmara Ba�sta Almeida, Aline Rocha, Raphael Bernardo,
Renata Defina. Considerando o material solicitado, qual seja, relatório, currículo la�es e comprovantes, e
considerando que todos encaminharam os devidos documentos, o Colegiado aprovou os relatórios de
bolsas apresentados pelos discentes e encaminhou os documentos para arquivo. 2.5. Revisão do
calendário de reuniões do Colegiado do PPGAC. O Prof. Eduardo explanou que os calendários
acadêmicos das instâncias superiores da Universidade (CONSUN, CONPEP, CONARTES) não agendaram
reuniões para o mês de abril devido ao período de férias da graduação. Por esse mo�vo e em respeito ao
recesso justo, sugeriu o cancelamento da reunião de colegiado prevista para 25/04/2022, que foi
aprovado por unanimidade. 2.6. Ad referendum - revogação da PORTARIA PPGAC Nº 7, DE 30 DE JUNHO
DE 2021 e Nomeação da Comissão de Revisão de polí�cas da REVISTA RASCUNHOS. Após leitura da
PORTARIA PPGAC N°14, DE 07 DE JANEIRO DE 2022, que revoga a portaria PPGAC n°7 e estabelece a
nomeação da nova comissão formada pelos Professores (as) Doutores (as): Narciso Larangeiras Telles da
Silva (presidente), Dirce Helena Benevides de Carvalho e Paulina Maria Caon; o Colegiado aprovou por
unanimidade o ad referendum (Processo SEI 23117.042471/2021-16). 2.7. Solicitação de permanência
de vínculo no PPGAC no próximo biênio, como professora colaboradora - período: dezembro/2021 a
dezembro/2023 - Projeto: "Tecendo fios: narra�va, memória e máscara na formação e na criação
teatral - Parte III: Chi Kung e Tai Chi Chuan - prá�cas integra�vas de corpo e mente". Requerente: Profa.
Vilma Campos dos Santos Leite. Após verificação da regularidade da documentação apresentada, bem
como a avaliação qualita�va da docente, que cumpriu com excelência o programa apresentado
anteriormente, por unanimidade, o Colegiado emi�u parecer favorável a manutenção de vínculo no
Programa. 2.8. Ad referendum - EDITAL PPGAC Nº 1/2022,12 de janeiro de 2022: CHAMADA PARA
ALUNOS ESPECIAIS - PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS EM DISCIPLINA OPTATIVA - PPGAC-
2022/1 (Processo SEI nº 23117.031198/2021-02). Após debates, o Colegiado aprovou o ad
referendum por unanimidade. 2.9. Ad referendum em concessão de con�nuidade de bolsa FAPEMIG a
discente Renata Andrea Aquino Defina. O Prof. Eduardo informou que a par�r das orientações ob�das
com Isabella Mendonça Nogueira (DIRPG) sobre as cotas de bolsas FAPEMIG, e em diálogo com a
Professora Mara Lúcia Leal, presidenta da Comissão de Classificação de bolsas de estudo PPGAC 2021-
2022 (EDITAL PPGAC Nº 1/2021), ficou definido que a cota de bolsa des�nada à discente Renata Andrea
Aquino Defina (matrícula 12112ARC017) desde o ingresso no programa de mestrado acadêmico no ano
de 2021 deverá con�nuar com a mesma neste segundo ano do curso, tendo a discente o direito de
con�nuar usufruindo da bolsa concedida. Isso porque, além de a discente estar devidamente classificada
no edital de bolsas EDITAL PPGAC Nº 1/2021, este segundo ano de curso é o período em que o
PPGAC comumente realiza a atribuição de bolsas aos discentes par�cipantes do edital de seleção. O Prof.
Fernando Manoel Aleixo, por sua vez, esclareceu que a oportunidade/excepcionalidade de ser
contemplada com bolsa desde o primeiro ano ocorreu em razão da desistência formal de discentes da
turma de 2020 e da necessidade de manutenção da cota/FAPEMIG no Programa, uma vez que a não
atribuição resultaria em perda da cota. Desse modo, foi decidido há época que a bolsa deveria
ser des�nada ao primeiro colocado no processo sele�vo para ingresso no PPGAC em 2021 (EDITAL PPGAC
Nº 2/2020), neste caso a discente Renata Andrea Aquino Defina. Por fim, a representante discente Camila
Amuy solicitou maior facilidade de acesso aos documentos referentes ao processo de seleção e
classificação de bolsistas, de modo que os documentos referentes a esse caso sejam alocados em campo
específico de bolsas do site do PPGAC, não apenas na área de Atas de Colegiado. Encerrados os debates,
o ad referendum foi aprovado por unanimidade. 2.10. Nomeação da Comissão EPA2023. Após consultas,
o Colegiado definiu como membros da comissão as Professoras Paulina Maria Caon (Presidenta) e Ana
Elvira Wuo, e a representante discente Camila Amuy Silva. O Colegiado pontuou também que havendo
interesse do ProfArtes em integrar a organização do evento, a coordenação do referido programa deverá
nomear um representante docente e um discente para representação e desenvolvimento dos trabalhos
devidos. 2.11. Nomeação de Comissão do Processo Sele�vo 2024 - responsabilidades da comissão:
preparação do edital para ingresso de alunos regulares (2024); elaboração de adendo ao edital com
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duas chamadas para alunos especiais (2024.1 e 2024.2). Após debates e consultas, o Colegiado definiu a
seguinte composição da Comissão: Professores/as Mario Ferreira Piragibe (Presidente), Daniel Santos
Costa e Paulina Maria Caon. 2.12. Nomeação da Comissão de Classificação de bolsas de estudo PPGAC
(2022-2023). Após consultas, o Colegiado decidiu nomear como membros da Comissão as Profas. Mara
Lucia Leal (Presidenta), Renata Meira e Ana Elvira Wuo. 2.13. Carta Aberta enviada pelo discente recém-
ingresso Alexandre Roiz. (e-mail anexo) Após a leitura da carta e debates, o colegiado apontou como
possibilidade de solução para o assunto suscitado pelo discente uma conversa com os Profs. Eduardo de
Paula e Ana Wuo, sugerindo para o aluno os seguintes dias/horários para esse encontro: dia 24/02 às 14h
ou dia 25/02 às 9h. 2.14. Requerimento de auxílio financeiro para evento. Requerente: Profa. Paulina
Caon. (e-mail anexo) O Prof. Eduardo informou que, de acordo com a PROPP, o PROAP de 2022 ainda não
foi atribuído ao PPGAC. Desse modo, o Colegiado definiu que embora o Programa tenha interesse em
colaborar com o evento, não dispõe de recursos financeiros para isso no momento. 2.15. Requerimento
de estágio de docência. Requerente: Gabriela Paes dos Santos. (23117.010615/2022-56). O Colegiado
aprovou o pedido da discente, no entanto frisou que a matrícula no componente curricular só será
possível no 2º semestre de 2022, momento em que a disciplina será ofertada pelo PPGAC e a discente
deverá se matricular.  2.16. Aprovação dos relatórios de estágio de docência. Requerentes: Julia Lima
Ribeiro (23117.010533/2022-10); Gleison Guilherme dos Santos (23117.009846/2022-17); Sâmara
Ba�sta de Almeida (23117.087987/2021-90). Após análises, os relatórios de estágio foram aprovados por
unanimidade. Às 16h50 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 membros par�cipantes.

 

Documento assinado eletronicamente por José Eduardo de Paula, Presidente, em 22/02/2022, às
14:21, 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
22/02/2022, às 14:23, 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 Daniella de Aguiar, Membro de Colegiado, em
22/02/2022, às 14:34, 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 Ana Elvira Wuo, Membro de Colegiado, em 22/02/2022,
às 14:36, 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 Camila Amuy Silva, Membro de Colegiado, em
22/02/2022, às 14:56, 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 23/02/2022, às
13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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