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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 2ª REUNIÃO/2022 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 21 de março de 2022, às 14 horas, teve início de forma remota por meio da plataforma Teams
(PPGAC) a 2ª 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, a representante discente Camila Amuy
Silva e a secretária Aline Oliveira da Cruz. A reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Informes. 1.1.
Deliberações da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado, ocorrida em 10 de março de 2022
(SEI/COLPPGAC 23117.014758/2022-37). O Prof. José Eduardo informou que foi deliberado que, para
atender às normas legais previstas em regimento do programa, deverá ocorrer uma próxima reunião
extraordinária no dia 05/05/2022, a ser convocada pelo Diretor do Ins�tuto de Artes, para a
recomposição do Colegiado. 2. Pontos de Pauta. 2.1. Verba PROAP 2022. O Prof. José Eduardo informou
que na data de hoje foi informada a verba PROAP do PPGAC para o ano em curso, no valor de R$
8.338,00, devendo o Programa apresentar tabela com programação de gastos até o dia 31/03/2022. O
Colegiado ao analisar os novos critérios mul�dimencionais de avaliação da Capes, que estabelece
como um critério de maior relevância a avaliação do desenvolvimento de pesquisa e produção dos alunos
dos programas, propõe o estabelecimento dos seguintes critérios: 1°. Que o recurso seja u�lizado
prioritariamente no apoio aos alunos para par�cipação em eventos cien�ficos da área; 2°. Havendo
disponibilidade de recurso, poderá ser des�nado ao apoio de docentes para par�cipação em eventos
cien�ficos - no caso de docentes, a avaliação de apoio considerará que o pedido deverá ser encaminhado
primeiramente à PROPP e as Agências de Fomento; 3°. Atendidas as demandas anteriores, o recurso será
empenhado conforme a Tabela de itens financiáveis descritos no art. 7° da Portaria CAPES
156/2014. 2.2. Retorno às a�vidades no formato presencial. O Prof. José Eduardo informou que
o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (CONPEP/UFU) decidiu,
em reunião realizada no dia 03/03/2022, aprovar RESOLUÇÃO CONPEP Nº 14/2022 que autoriza os
programas de pós-graduação a oferecerem disciplinas e demais a�vidades no formato presencial ou,
ainda, permanecerem com a�vidades remotas, devendo cada Colegiado realizar uma análise contextual.
A resolução do CONPEP estabelece, ainda, um prazo de 15 dias, a ser contado a par�r da decisão de cada
unidade acadêmica para o início das aulas presenciais na Pós-graduação. O Colegiado, por sua vez, após
avaliação criteriosa e por unanimidade, deliberou: considerando as transformações posi�vas para o
programa que a possibilidade de oferta do ensino remoto trouxe, como, por exemplo, a ampliação
do impacto e abrangência no âmbito nacional e internacional das ações do Programa; o aumento
considerável do número de ingressantes regulares no Programa; bem como os intercâmbios acadêmicos
e de pesquisa ocorridos no período de exceção das ofertas remotas, fica deliberado que para o semestre
corrente, todas as a�vidades de ensino e pesquisa serão man�das no formato remoto.  2.3.
Credenciamento docente PPGAC 2022/2023: avaliação de possibilidade de abertura ou não de edital. O
Colegiado, por unanimidade, decidiu ser necessário aguardar a deliberação do CONPEP no que diz
respeito ao formato de ensino e processo sele�vo no próximo semestre, bem como a avaliação da CAPES
acerca da proposta de ampliação do Programa (APCN), com a implementação do Doutorado, para assim
considerar a possibilidade de abertura de Edital para credenciamento de novos docentes. 2.4.
Subs�tuição de orientação da Profa. Dra. Maria do Perpétuo Socorro, em razão de aposentadoria, aos

https://novaprpg.paginas.ufsc.br/files/2012/04/PROAP-PORTARIA-CAPES-156-de-28-novembro-2014.pdf
https://comunica.ufu.br/sites/comunica.ufu.br/files/conteudo/noticia/anexo_sei_ufu_-_3409886_-_resolucao.pdf
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seguintes discentes: Ana Flávia dos Reis Santos (ingressante 2022); Denis Pereira da Silva (ingressante
2021). Requerente: Profa. Dra. Maria do Perpétuo Socorro. Tendo em vista a aposentadoria da Profa.
Maria do Socorro prevista para 01/04/2022, o Colegiado deliberou que, após consultas aos docentes do
Programa, os discentes deverão enviar via portal do estudante requerimento formal de mudança de
orientador(a). No que se refere a discente Ana Flávia dos Reis Santos, sugere-se que seja feita consulta a
Profa. Juliana Soares Bom-Tempo. O Colegiado deliberou ainda que, a fim de regularizar o amparo legal
aos discentes, a coordenação poderá aprovar por ad referendum os requerimentos de alteração de
orientação. 2.5. Apreciação e aprovação de Plano de Ensino 2022/1. Requerente: Prof. Narciso
Larangeira Telles; por unanimidade, o Colegiado aprovou o plano de ensino apresentado. 2.6. Solicitação
de realização presencial da defesa dos ingressantes das turmas de 2019 e 2020, sendo apenas o
membro externo em formato remoto. Requerente: Prof. Dr. Narciso Larangeira Telles. O Colegiado,
avaliando o momento de transição no processo de retomada das a�vidades presenciais, considerou que
as bancas de defesas poderão ocorrer de modo remoto, híbrido ou presencial. No ato de apresentação
do requerimento de cons�tuição da banca, os pós-graduandos, em consonância com o
professor/orientador, deverão indicar o formato desejado. Registra-se, contudo, a inexistência de
recursos para o traslado de par�cipantes externos e ressalta-se que esta decisão deverá ser
prioritariamente do pós-graduando. 2.7. Ques�onamentos acerca do art. 11 da  Resolução 01/2016 do
Colegiado do PPGAC. "Art. 11° - O candidato deverá ter apresentado/publicado, até a data do
protocolo do exame, pelo menos, um trabalho em eventos/congresso ar�s�co/cien�ficos,
devidamente comprovado.” Requerentes: Profa. Dra. Ana Wuo e Camila Amuy. Foram dados os devidos
esclarecimentos e o Colegiado decidiu, por unanimidade, atualizar o modelo de Relatório de Qualificação,
o qual passará a vigorar a par�r de 2023. A representante discente, Camila Amuy, fica imbuída de levar
aos demais discentes as informações em relação a natureza das a�vidades exigidas. 2.8. Apreciação e
aprovação do relatório de a�vidades da discente Larissa Abelardo (23117.011739/2022-59). Após
análise, o relatório foi aprovado por unanimidade. 2.9. Requerimento de banca de qualificação. 2.9.1.
Beatriz Ruiz Candolo Vilas Boas (3440903); 2.9.2. Sâmara Ba�sta Almeida. O Colegiado deliberou pelo
indeferimento dos pedidos de solicitação de banca por estarem prejudicados pela ausência dos
documentos legais previstos nas normas vigentes. Sendo assim, solicita-se aos orientadores a
regularização do pedido de cons�tuição de banca via SEI seguindo o tutorial disponível no site do PPGAC,
e indica-se que, se necessário para atender aos devidos prazos, a Coordenação poderá fazer as
aprovações ad referendum. 2.10. Solicitação de mudança de orientação. Requerente: Camila Amuy
(23117.017600/2022-19). Após análise, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 2.11. Subs�tuição
de representação discente no COLPPGAC. Requerente: Camila Amuy. Considerando que a norma�va
vigente prevê o prazo de 12 meses de mandato de representação discente, bem como procedimento
específico de eleição (vide parágrafo III, do Art. 14 do Regulamento do PPGAC), o Colegiado deliberou
que a representante Camila Amuy deverá realizar a convocação para a eleição do(a) novo(a)
representante discente e apresentar ao colegiado na reunião de 23 de maio de 2022 o nome da nova
representação.

Às 16h45 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 Fernando Manoel Aleixo, Membro de Colegiado, em
22/03/2022, às 15:26, 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 22/03/2022,
às 15:57, 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
23/03/2022, às 07:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.ppgac.iarte.ufu.br/servicos/tutorial-para-requerimento-de-banca-qualificacao-e-defesa
http://www.ppgac.iarte.ufu.br/sites/ppgac.iarte.ufu.br/files//media/document//regulamento_do_curso_mestrado-resolucao_09_de_2014_do_consun_ufu_artes_cenicas.pdf
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
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Documento assinado eletronicamente por José Eduardo de Paula, Presidente, em 23/03/2022, às
10:49, 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 Aline Oliveira da Cruz, Secretário(a), em 24/03/2022, às
02:35, 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 3456936 e
o código CRC C95C4A07.
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