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ATA DE REUNIÃO

ATA DA 3ª REUNIÃO/2022 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES
CÊNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 23 de maio de 2022, às 14 horas, ocorreu em formato de teletrabalho pelo Canal do Colegiado do
PPGAC na Plataforma Teams a 3ª reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Artes Cênicas do ano em curso, sob a Presidência do Professor Dr José Eduardo de Paula, estando
presentes os/as Professores/as Doutores/as Fernando Manoel Aleixo, Jarbas Siqueira Ramos, Renata
Bi�encourt Meira, 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. A secretária do PPGAC, Aline Oliveira, encontra-se em férias no período de 02 a 31 de
maio de 2022; 1.2. Com o obje�vo de acompanhamento das ações de pesquisas dos pós-graduandos,
bem como para sondagem da situação dos discentes com vínculo no PPGAC, foi criado e enviado aos
discentes em 28/03/2022 um formulário solicitando as seguintes informações: (I) matrícula/ingresso, (II)
exame de qualificação e (III) banca de defesa - (documento 3619024); 1.3. No dia 05/05/2022, ocorreu a
2ª Reunião Extraordinária Ampliada do PPGAC para a Recomposição do Colegiado
(SEI 23117.019016/2022-06), passando a compor o colegiado do programa a Profª Drª Renata Bi�encourt
Meira e o Profº Drº Jarbas Siqueira Ramos; 1.4. Foi publicado, no dia 05/05/2022, o Edital para
Classificação de Bolsas de Mestrado (2022 - 2023); 1.5. Foi realizada eleição de representante discente do
PPGAC; a representação eleita foi Whander Alípio (Matrícula 12212ARC019) e, como suplente, Alexandre
Roiz (Matrícula 12212ARC002). (Representante Discente Camila Amuy Silva); 1.6. No dia 24/03/2022
foram publicados o O�cio nº 50/2022/DIRPG/PROPP/REITO-UFU e o Despacho PROPP nº 104/2022,
processo SEI 23117.018227/2022-13, autorizando a apresentação junto a CAPES da proposta APCN do
programa de doutorado em Artes Cênicas - ambos documentos encontram-se anexados a este processo
(documento 3612582); 1.7. O prazo para a submissão de PROPOSTAS DE CURSOS NOVOS ACADÊMICO
(APCN/CAPES) foi prorrogado para 19/08/2022. A proposta APNC/Doutorado/PPGAC no. 39/2022 foi
enviada em 03/04/2022 - o documento encontra-se anexado a este processo; a atual proposta
apresentada à CAPES acompanha o processo vigente que regulamenta o Programa de Pós-Graduação em
Artes Cênicas; 1.8. Na 4ª Reunião Ordinária do CONPEP (SEI 23117.032174/2022-43), ocorrida em
11/05/2022, foi aprovada a renovação de par�cipação servidora aposentada Profª Vilma Campos dos
Santos Leite no Programa Especial para Par�cipação de Servidores Aposentados nas a�vidades de ensino,
pesquisa e extensão da Universidade Federal de Uberlândia, no biênio dezembro/2021 a dezembro/2023
– Processo nº 23117.012548/2022-12, Relatora Mirna Tonus. 2. Pontos para a pauta: 2.1. Atas de
Defesas de Dissertação e de Exames de Qualificação: 2.1.1. Sâmara Ba�sta Almeida -
SEI/PPGAC 23117.021635/2022-52; considerando as especificidades apontadas pela orientadora e
comprovadas pelos documentos anexados, o conselho, por unanimidade, acatou a solicitação de
realização de nova banca para exame de qualificação no prazo es�pulado pelo regulamento do programa
e o devido encerramento do processo; 2.1.2. Beatriz Ruiz Candolo Vilas Boas de Oliveira -
SEI/PPGAC 23117.016419/2022-95, ata aprovada por unanimidade; 2.1.3. Pedro Henrique Corrêa Victor -
SEI/PPGAC 23117.022729/2022-49, ata aprovada por unanimidade; 2.1.4. Mariana Dias Pereira de Lima -
SEI/PPGAC 23117.028974/2022-60, ata aprovada por unanimidade; 2.2. Requerimentos de Cons�tuição
de bancas: 2.2.1. Renata Andréa Aquino Defina - SEI 23117.018266/2022-11, aprovado por
unanimidade; 2.2.2. Gleison Guilherme dos Santos - SEI/PPGAC 23117.022743/2022-42, aprovado por
unanimidade; 2.2.3. Ludmilla Coelho da Silva - SEI/PPGAC 23117.030843/2022-42, aprovado por
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unanimidade; 2.2.4. Clayton da Silva Alves - SEI/PPGAC 23117.031038/2022-36, data do exame ajustado
para 03/06/2022 e aprovado por unanimidade; 2.2.5. Rodrigo Lemos Chagas -
SEI/COLPPGAC 23117.033389/2022-81, aprovado por unanimidade; 2.2.6. Ad Referendum discente Pedro
Henrique Corrêa Victor - SEI/PPGAC 23117.022729/2022-49, aprovado por unanimidade; 2.2.7. Camila
Amuy Silva - SEI/COLPPGAC 23117.032841/2022-98, aprovado por unanimidade; 2.2.8. Antônio Mar�ns
Oliveira Júnior - SEI/COLPPGAC 23117.033222/2022-11, aprovado por unanimidade; 2.2.9. Aline Menezes
da Rocha - SEI/COLPPGAC 23117.035846/2022-72, aprovado por unanimidade; 2.2.10. Kelyenne Maia
Amorim - SEI/COLPPGAC 23117.035711/2022-15, aprovado por unanimidade; 2.2.11. Larissa Abelardo de
Oliveira - SEI/COLPPGAC 23117.034929/2022-44, aprovado por unanimidade - com o seguinte
destaque: a aprovação do referido processo, implica na anulação do processo anterior de
nº 23117.070154/2021-90; 2.2.12. Larissa Abelardo de Oliveira - SEI/COLPPGAC 23117.035776/2022-52,
aprovado por unanimidade; 2.2.13. Gabriela Paes dos Santos - SEI/COLPPGAC 23117.035786/2022-98,
aprovado por unanimidade; 2.3. Pedidos de Dilações: 2.3.1. Aline Menezes da Rocha - SEI/PPGAC
23117.017070/2022-17 - na dilação solicitada consta a data de 30/06/2022, mas, devido à defesa de
dissertação de mestrado agendada para 04/07/2022, este conselho considera que a dilação seja
concedida até 04/07/2022 - deliberação aprovada por unanimidade; 2.3.2. Julia Lima Ribeiro - SEI/PPGAC
23117.019228/2022-85 - dilação solicitada: 15/08/2022, aprovado por unanimidade; 2.3.3.  Raphael
Bernardo dos Santos - SEI/PPGAC 23117.019864/2022-15 - dilação solicitada: 29/09/2022, aprovado por
unanimidade; 2.4. Estágio de Docência: 2.4.1. Beatriz Ruiz Candolo Vilas Boas de Oliveira - SEI/PPGAC
23117.025131/2022-10 - solicita matrícula na disciplina que iniciará em maio/2022, sob a coordenação
do Prof Mario Piragibe. Considerando o descompasso dos calendários acadêmicos da graduação e pós-
graduação, este conselho aprova, por unanimidade, a oferta deste componente curricular a par�r de
agosto de 2022; 2.5. Aproveitamento de créditos: 2.5.1. Eliane Diniz Barbosa - SEI/PPGAC
23117.025440/2022-81 - aproveitamento de créditos em disciplina cursada na UNESP. Nomeação de
parecerista: Profª Drª Renata B. Meira, aprovado por unanimidade; 2.6. Pedidos de mudança de
orientação: 2.6.1. Hellen Cris�na Ba�sta Souza - SEI/PPGAC 23117.027196/2022-91; este conselho, por
unanimidade, indefere o pedido devido aos documentos enviados não atenderem às normas do
programa; contudo o Profº Fernando Aleixo coloca à disposição a orientanda ao programa; este conselho
destaca que a possibilidade de mudança de orientação está condicionada a um novo pedido de dilação
de prazo e ao envio de plano de trabalho detalhado das ações pretendidas até a defesa da dissertação de
mestrado; o plano de trabalho deverá ser assinado pelo orientador pretendido - tal pedido de dilação e
entrega do plano de trabalho deverá ser pautado para apreciação, no máximo, até a próxima reunião do
colegiado em 20/06/2022; 2.6.2. Denis Pereira da Silva - ex-orientando da Profª Drª Maria do Perpétuo
Socorro Calixto Marques, aposentada desde 01/04/2022, passando a ser orientado pelo Prof Narciso
Telles, aprovado por unanimidade; 2.6.3 Ana Flávia dos Reis Santos, atribuída à Profª Drª Maria do
Perpétuo Socorro Calixto Marques, aposentada desde 01/04/2022,2022, passando a ser orientada pelo
Prof Dr Jarbas Siqueira Ramos, aprovado por unanimidade; 2.7. Oferta de Disciplinas: (entre 15 e 24 de
junho/2022) 2.7.1. Oferta de Disciplina para 2022.2: Obrigatórias: (linha 1): IARTE51002 Criação e
composição: percursos poé�co/ teóricos e pedagogias, Profª Drª Dirce Helena Benevides de Carvalho;
(linha 2): IARTE51003 - Cenas e Escritas: memórias, aprendizagens e procedimentos da criação, Prof.
Dr. Luiz Humberto Mar�ns Arantes; Opta�vas: IARTE51014 Tópicos Especiais em Performance, Profª Drª
Paulina Maria Caon; IARTE51010 - Tópicos Especiais em Processos Forma�vos em Artes Cênicas, Prof. Dr.
Jarbas Siqueira Ramos. Este conselho aprova a oferta das disciplinas e considera que as metodologias de
ensino possam contemplar os modelos presencial, remoto e híbrido de forma a acolher os ganhos
observados pelas experiências conquistadas no período pandêmico, como a maior visibilidade e a
ampliação do programa. 2.8. Nomeações de comissões: 2.8.1. Nomeação de Comissão de
Credenciamento e Recredenciamento do PPGAC, em atendimento ao OFÍCIO CIRCULAR Nº
1/2022/CCP/REITO-UFU (SEI 23117.026956/2022-43), que trata dos "Procedimentos Gerais
Recredenciamento Docente - Programas de Pós-Graduação da UFU (ano base 2023)". O trabalho da
comissão deverá ser pautado para apreciação na reunião do colegiado de 18/07/2022. Nomeação de
portaria Profº Fernando Aleixo (Presidente) e Profº Jarbas Siqueira Ramos, aprovado por
unanimidade; 2.9. Outras solicitações: 2.9.1. Requerimento de aprovação de coorientação - SEI/PPGAC
23117.033410/2022-49 - discente Hellen Cris�na Ba�sta Souza; este conselho indefere a solicitação; e
reitera o necessário envio de novo pedido de dilação de prazo e do plano de trabalho detalhado e
assinado pelo orientador, onde poderá ser incluída a propota de co-orientação, se aprovada pelo
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orientador pretendido. Necessidade de representação do PPGAC na edição da Revita ouvirOUver. (Profª
Mara Leal). O Prof. Jarbas Siqueira fará uma consulta aos professores de dança com vínculo no programa
e trará um nome na próxima reunião do colegiado, aprovado por unanimidade; 2.9.3. Apreciação do
Projeto Atualizado da Coleção Artes da Cena: saberes e fazeres - SEI 23117.033232/2022-56. (Prof
Narciso Telles). Este conselho se manifesta favorável e aprova, por unanimidade, ao projeto
apresentado; 2.9.4. Oferta de disciplinas no turno noturno a par�r do próximo semestre. (Prof Narciso
Telles) Os representantes discentes, Alexandre Rodrigues e Whander Alipio, incluirão esta questão na
consulta a ser realizada junto ao corpo discente sobre modos de ofertas dos componentes curriculares e
trarão as propostas de encaminhamentos para serem apreciadas na próxima reunião de colegiado.
Posteriormente o colegiado fará uma reunião ampliada para avaliar os modos de oferta e a viabilidade de
atendimento dos novos desafios que a retomada do ensino apresenta. 2.9.5. Manutenção da orientação
de Kelyenne Maia Amorin, por mim, Daniele Pimenta, até a realização do exame de qualificação da
estudante. O pedido se jus�fica por termos realizado todo o processo de orientação para o
desenvolvimento do relatório de qualificação antes do início do meu afastamento para pós-
doutoramento. Além disso, a professora que assumirá a co-orientação do trabalho, Renata Bi�encourt
Meira, fará parte da banca, como forma de conhecer mais profundamente a pesquisa. A presidência da
banca ficará a cargo do Prof Mario Ferreira Piragibe; demais membros estão indicados no formulário de
composição da banca. (Daniele Pimenta), aprovado por unanimidade; 2.9.6. Aulas presenciais, aulas
remotas e/ou híbridas e permanência no mestrado. (Discente Eliane Diniz Barbosa). Este conselho
acompanha a deliberação do ponto 2.7.1 e 2.9.4; e reitera a importância de os "modos de ofertas e as
metodologias de ensino poderem contemplar os modelos presencial, remoto e híbrido como formas de
acolher os ganhos observados pelas experiências conquistadas no período pandêmico"; 2.9.7. Nomeação
de Coordenador(a) subs�tuto(a) do PPGAC: Profª Drª Renata Bi�encourt Meira, aprovado por
unanimidade. 2.10. Outros informes: 2.10.1. Encontro de Pesquisas em Andamento - EPA2022. (Discente
Camila Amuy Silva). O #EPA 2022 acontecerá nas seguintes datas: 24 e 25 (online) 26 e 27 (presencial) de
NOVEMBRO de 2022. Às 17:50 horas, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após lida e
aprovada, será assinada por mim, Prof José Eduardo De Paula, na qualidade de Presidente deste
Conselho, e pelos demais Conselheiros par�cipantes. Uberlândia, 23 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Renata Bi�encourt Meira, Membro de Colegiado, em
26/05/2022, às 17:15, 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
26/05/2022, às 17:16, 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, Presidente, em 27/05/2022, às
10:05, 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
27/05/2022, às 10:54, 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
27/05/2022, às 11:07, 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 3615962 e
o código CRC 8815E522.
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