
 
 
 
Ata da Reunião Ordinária de 30 de outubro de 2006. 
 
 
 
Às 14.00 horas o professor José Maurício abriu os trabalhos da reunião ordinária, com a 
presença dos seguintes professores: José Maurício, Latuf Isaias Mucci, Eliane Ganem, 
Wallace Barbosa, Heloisa Machado, Werther Holzer, Sonia Ferraz. Inicialmente o 
professor Maurício apresentou um balanço da gestão que ora se encerra, confirmando os 
índices positivos das sucessivas avaliações da Capes, que, em2007, culminarão com 
avaliação trienal e uma provável visita de comissão. Assinalou, outrossim, a melhoria de 
índices de produção discente, quando mestrandos receberam suporte para suas pesquisas e 
recursos do Proap foram aplicados para que apresentassem trabalhos em eventos da área. 
Agradeceu o empenho dos professores e mestrandos pela produção valiosa que dá 
visibilidade e consolida a atual identidade do Programa. Informou que os pleitos relativos à 
reforma dos porões devem ser mantidos pela nova coordenação. Reportou o processo 
quando engenheiros da prefeitura afirmaram ser preciso um grande volume de recursos 
para torná-los aptos ao uso laboratorial. Ressaltou que alguns professores devem ampliar 
seus índices de pesquisa na área. Debatendo as eleições para coordenação a se realizarem 
em Dezembro, com a posse no início de janeiro de 2007, reportou que o programa ingressa 
numa etapa de consolidação graças ao credenciamento de novos professores oriundos do 
Departamento de Arte o que confirma a conexão com o departamento matriz, e reforça as 
linhas de pesquisa com professores de arte. A professora Heloisa declarou que não se 
sentiu estimulada a comparecer ao programa e dele participar porque se sentia afastada, e 
que desejava mais transparência nos processos do mesmo. O coordenador afirmou ser 
fundamental a presença constante e participativa de todos nas atividades. O prof Latuf 
explanou sobre a organização da secretaria que atende satisfatoriamente a todos embora a 
UFF experimente restrição de pessoal. O prof Wallace declarou sua vontade de discutir 
candidaturas à coordenação inclusive a possibilidade de apresentar seu próprio nome. A 
professora Eliane Ganem declarou que não achava oportuna a candidatura do colega, 
apresentando-se então como candidata. Ficou decidido que os professores interessados 
apresentarão suas plataformas e propostas para serem submetidos ao processo eleitoral. A 
professora Sonia declarou que achava democrático haver mais chapas concorrendo. O 
professor Maurício discorreu sobre a seleção 2007 que já contava com 65 candidatos. 
Insistiu que os professores participem da banca, sendo que alguns se declararam impedidos 
pelo acúmulo de tarefas que têm. Informou sobre a iminente liberação da avaliação trienal 
da Capes e que nela temos como pontos fracos, além da produção docente, o alto tempo de 
titulação dos mestrandos. Insistiu que é preciso acelerar para superar este 
obstáculo.Declarou ter excluído vários alunos, cujo tempo de permanência excedeu o prazo 
regulamentar. Insistiu com os professores, incluindo-se ele próprio, para que as defesas 
ocorram dentro dos prazos. Além disso insistiu para que a produção artística e científica 
dos docentes seja incrementada e que os novos professores que ingressam devem modificar 
a fisionomia do programa. Leu, em seguida, como relator, o parecer de credenciamento 
definitivo do prof Guilherme Werlang que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, 
foram lidos e aprovados, também por unanimidade, os pareceres dos professores Wallace 
Barbosa e Latuf Isaias Mucci referentes ao credenciamento dos professores Luciano 
Vinhosa e Luiz Sérgio de Oliveira, respectivamente. O coordenador informou que os 
números 9 e 10 da revista Poiésis estavam prontos e entregues à licitação vencida por uma 



gráfica da cidade de São Luis do Maranhão. O número 11 está com seus artigos reunidose 
será entregue a nova coordenação no momento oportuno. Às 16.50, sem mais a relatar, foi 
encerrada a reunião, que foi secretariada pelo coordenador, José Maurício Saldanha 
Alvarez.  


