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ATA DA  4ª REUNIÃO/2022 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARTES
CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

 

Em 20 de junho de 2022, às 14 horas, ocorreu em formato remoto pelo Canal do Colegiado do PPGAC na
Plataforma Teams a 4ª reunião ordinária 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 Fernando Manoel Aleixo, Jarbas Siqueira Ramos, Renata Bi�encourt Meira, a
secretária Aline Oliveira da Cruz, a representante discente Whander Alípio Sulurico Silva e o suplente da
representação discente Alexandre Rodrigues. A reunião transcorreu da seguinte forma: 1. Informes da
coordenação: 1.1. Atendimento presencial da Coordenação. Desde o início das a�vidades presenciais
em 02/05/2022, a coordenação do PPGAC está atendendo presencialmente na Sala 202 do Bloco 5M, nos
seguintes dias e horários: segundas-feiras, das 14h às 17h; quintas e sextas-feiras, das 09h às 11:30;  1.2.
Atendimento presencial da secretaria do PPGAC. A secretária do PPGAC, Aline Oliveira da Cruz, está
realizando atendimento presencial aos discentes e docentes do PPGAC na Sala 202 do Bloco 5M, nos
seguintes dias e horários: segundas-feiras das 14h às 17h30; quartas-feiras das 14h às 17h30 e sextas-
feiras, das 09h às 12h. 1.3. Reunião com os Senhores Abílio Afonso Baeta Neves e Concepta Margaret
McManus Pimentel, referente a situação geral do Brasil e questões UFU (3689063, 3689065). O
coordenador fez um breve resumo dos assuntos abordados na reunião a fim de informar os demais
membros do Colegiado. 1.4. RESOLUÇÃO CONPEP Nº 17, DE 09 DE JUNHO DE 2022. Foi aprovada no dia
08/06/2022 a RESOLUÇÃO CONPEP Nº 17, DE 09 DE JUNHO DE 2022 que estabelece normas gerais para a
criação, organização, funcionamento, implementação, ex�nção, avaliação e alterações rela�vas aos
Programas de Pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal de Uberlândia (3689068). 1.5.
Período para oferta de disciplinas no SG referente a 2022/2. O coordenador informou que entre os dias
15/06/2022 e 24/06/2022 serão ofertadas as disciplinas para o próximo semestre. 2. Pauta. 2.1.
Alteração do docente responsável pela disciplina obrigatória da linha 2, “IARTE51003 Cenas e Escritas:
memórias, aprendizagens e procedimentos da criação”, do Prof. Dr. Luiz Humberto Mar�ns Arantes
para o Prof. Dr. Alexandre José Molina; A alteração do docente responsável foi aprovada por
unanimidade. 2.2. Modos de oferta dos componentes curriculares e viabilidade de atendimento;
consulta sobre oferta de disciplinas no turno noturno a par�r de 2022/2: apresentação da consulta
realizada pela representação discente Whander Alipio e Alexandre Rodrigues, junto aos discentes do
PPGAC. A par�r do ques�onário foi suscitado pelo discente Alexandre Rodrigues a possibilidade de
instauração de uma banca de heteroiden�ficação a fim de garan�r a lisura do sistema de cotas. Após
debates, conclui-se que a banca de heteroiden�ficação já é uma realidade na Universidade e que esse
tema é de extrema importância, ficando deliberado que o Prof. José Eduardo fará uma consulta a DIRPG a
fim de verificar os procedimentos a serem adotados, e uma chamada aos demais coordenadores dos
Programas de Pós-Graduação do IARTE a fim de realizar o debate do tema. Prosseguindo a análise do
ques�onário, deliberou-se que o Prof. José Eduardo realizará a adequação necessária dos horários e dias
de oferta das disciplinas conforme as respostas apresentadas pelos discentes e disponibilidade dos
docentes. 2.3. Consulta sobre a nomeação de comissão de processo sele�vo para a 1ª turma do
programa de Doutorado em Artes Cênicas. Com o possível início do programa de doutorado em 2023, o
Prof Narciso Telles consultou a coordenação acerca da nomeação de uma comissão para preparação de
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edital de processo sele�vo - ingresso da 1ª turma/2023: primeiro ou segundo semestre; na ocasião o
professor Narciso se pron�ficou a compor a referida comissão. Após debates, o Colegiado se mostrou
sensibilizado com a temá�ca, porém deliberou por aguardar a aprovação do pedido de instauração do
Doutorado para então compor uma comissão de processo sele�vo, visto que já está em andamento os
trabalhos de uma comissão de processo sele�vo instaurada no âmbito do programa para selecionar as
atuais vagas anuais ofertadas. 2.4.  Representação do PPGAC na edição da Revista ouvirOUver. Após
consulta do Prof. Jarbas Siqueira aos professores de dança com vínculo no programa, a Profa. Juliana
Bom-Tempo se candidatou a compor a representação do PPGAC na Revista ouvirOUver pelo próximo
biênio, sendo aprovado por unanimidade pelo Colegiado. 2.5. Polí�ca de uso do canal do PPGAC no
YouTube. O Prof. José Eduardo informou que o GEAC pediu a permissão para u�lizar o canal para algumas
lives das pesquisas dos professores par�cipantes do grupo de pesquisa. Como até o momento o uso do
canal foi para: I. Aulas Inaugurais, II. Encontro de Pesquisas em Andamento (EPA) e III. Ar�stas-
pesquisadores convidado por professor ministrante de disciplina; o coordenador consultou o Conselho
sobre o modo de proceder com o uso do canal e a produção de conteúdo. Após debates, o Colegiado
deliberou pela disponibilização do canal e comunicação aos demais docentes e discentes bolsistas sobre
uma possível colaboração na organização e gestão do canal; deliberou ainda que os u�lizadores do canal
deverão organizar os conteúdos produzido em playlists específicas à fim de uma melhor comunicação e
acesso às temá�cas abordadas. 2.6. Dilação de prazo. Requerente: Hellen Cris�na Ba�sta Souza
(23117.042556/2022-85). O Colegiado avaliou o documento e constatou que a discente não atendeu as
orientações informadas pela coordenação com base na deliberação do Colegiado anterior. Deste modo,
visto que o cronograma apresentado está sem detalhamento e sem assinatura da orientação, o Colegiado
indeferiu o pedido de dilação de prazo. O Colegiado deliberou por unanimidade pela nomeação do Prof.
Narciso Larangeira Telles como novo orientador da discente, e solicitou que até a próxima reunião do
Colegiado seja apresentado um novo cronograma detalhado com as fases a serem desenvolvidas, com as
datas explicitadas no formato dia/mês/ano, devendo o mesmo estar assinado pelo orientador e pela
discente. 2.7. Aprovação dos Requerimentos de Exames de qualificação. Julia Lima Ribeiro
(23117.042138/2022-98), com a presidência da banca sob a responsabilidade do Prof Alexandre Molina,
em decorrência do afastamento para pós-doutorado da orientadora da candidata, a  Prof Daniella de
Aguiar; Uillian Pereira de Jesus (23117.037279/2022-99);  Raphael Bernardo (23117.037670/2022-93):
após análise, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. 2.8. Aprovação das Atas de Exames
de qualificação. Cleyton da Silva Alves (3628364); Larissa Abelardo de Oliveira (3655419); Camila Amuy
Silva (3628721): as atas foram analisadas e aprovadas por unanimidade. 2.9. Aprovação
do Requerimento de Banca de defesa. Larissa Abelardo de Oliveira (23117.035776/2022-52): após
análise, o requerimento de banca de defesa da discente foi aprovado por unanimidade com a alteração
da data de 29/06/2022 para 01/07/2022, às 9h. 2.10. Pedido de trancamento parcial SEI
23117.042545/2022-03. Requerente: Talita de Barros Lima Siqueira: considerando que a Resolução
CONPEP n°10 de 25 de outubro de 2021, estabelece a data de 14  de abril como prazo limite para
trancamento, embora este Colegiado considere a jus�fica�va da discente, procederá a uma consulta às
instâncias superiores da UFU a respeito da possibilidade ou não do trancamento extemporâneo, para
posterior deliberação. Às 17h35 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 24/06/2022, às
10:27, 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
24/06/2022, às 11:19, 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
24/06/2022, às 19:17, 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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Documento assinado eletronicamente por Fernando Manoel Aleixo, Membro de Colegiado, em
27/06/2022, às 14:10, 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 27/06/2022, às
18:58, 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
28/06/2022, às 17:55, 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 3693143 e
o código CRC 6207BC3E.
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