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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado - 23 de maio de 2007 8 
   9 
  Às onze horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio de 2007, foi dado início 10 
à Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCArte sob a Presidência da Vice-Coordenadora do 11 
Programa, Professora Heloísa Machado, contando ainda com a presença dos Professores Ued 12 
Maluf, Guilherme Werlang, Luciano Vinhosa, Luiz Sérgio de Oliveira e Wallace Barbosa, tendo 13 
como Pauta: 1 - Resultado da avaliação do Programa pelas representantes da Capes; 2 - 14 
Resultado do encontro entre a coordenação e o CNPq em Brasília; 3 - Resultado do encontro 15 
entre a coordenação e a Capes em Brasília; 4 - Discussão das novas diretrizes do Programa a 16 
partir dos três itens anteriores; 5 - Estratégias de ação para fortalecimento do Programa, 17 
envolvendo a burocracia da UFF e outras questões; 6 - Resultado da presença da Vice-18 
coordenação no I Fórum sobre TVs Públicas; 7 - Criação da Comissão para Reforma Curricular do 19 
Mestrado; 8 - Criação da Comissão para implantação do Doutorado; 9 - Credenciamento e 20 
Descredenciamento - novos critérios; 10 - Bases para o Primeiro Colóquio Interno entre os 21 
professores – junho; 11 - Bases para o Primeiro Painel Internacional sobre Arte na América Latina 22 
e Caribe – setembro; 12 – Deliberação sobre o Parecer da Profa. Heloísa Machado a respeito do 23 
credenciamento do Prof. Antonio Moreno no PPGCArte; 13 - Informes Gerais. Iniciando os 24 
trabalhos, a Profa. Heloísa Machado comunicou aos presentes que a Profa. Eliane Ganem estava 25 
a caminho da reunião, e tão logo a referida Professora e Coordenadora do Programa chegasse, 26 
assumiria a Presidência da Reunião do Colegiado. Em seguida, depois de solicitar a inversão da 27 
Pauta, a Profa. Heloísa Machado relatou aos presentes sua participação no Fórum de TVs 28 
Públicas (item 6), recentemente realizado em Brasília, informando os presentes acerca dos 29 
debates que balizaram aquele encontro. Em seguida, com a chegada da Profa. Eliane Ganem, 30 
que passou a presidir a Reunião, informando os presentes que passaria à leitura de um 31 
documento que havia elaborado condensando diversos pontos da Pauta, a saber: 1 - Resultado 32 
da avaliação do Programa pelas representantes da Capes; 2 - Resultado do encontro entre a 33 
coordenação e o CNPq em Brasília; 3 - Resultado do encontro entre a coordenação e a Capes em 34 
Brasília; 4 - Discussão das novas diretrizes do Programa a partir dos três itens anteriores; 5 -35 
 Estratégias de ação para fortalecimento do Programa, envolvendo a burocracia da UFF e outras 36 
questões; 7 - Criação da Comissão para a Reforma Curricular do Mestrado; 8 - Criação da 37 
Comissão para implantação do Doutorado; 9 - Credenciamento e Descredenciamento - novos 38 
critérios; 10 - Bases para o Primeiro Colóquio Interno entre os professores – junho; 11 - Bases 39 
para o Primeiro Painel Internacional sobre Arte na América Latina e Caribe – setembro. A leitura 40 
do texto elaborado pela Profa. Eliane Ganem, Coordenadora do Programa, que é parte integrante 41 
da presente Ata, foi entremeada por breves debates e esclarecimentos pontuais. Às 13 horas e 42 
quinze minutos, os trabalhos foram suspensos para almoço, sendo retomados às 14 horas e trinta 43 
e cinco minutos, tendo como Pauta restante (a) a Deliberação sobre o Parecer da Profa. Heloísa 44 
Machado a respeito do credenciamento do Prof. Antonio Moreno no PPGCArte, e (b) a formação 45 
das Comissões propostas pela Coordenação. Passando-se às deliberações, o Parecer da Profa. 46 
Heloísa Machado acerca do credenciamento do Prof. Antonio Moreno no PPGCArte foi 47 
APROVADO, tendo um único voto contrário, nominalmente do Prof. Guilherme Werlang, que na 48 
declaração de seu voto solicitou que constasse em Ata que “xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx”. 49 
Passando-se ao item das Comissões, foram deliberadas as constituições que se seguem: (a) 50 
Comissão de Reforma Curricular do Mestrado (e de Implantação Futura do Doutorado): 51 
Professores Eliane Ganem, Luciano Vinhosa e Guilherme Werlang; (b) Comissão de 52 
Credenciamento e Descredenciamento no PPGCArte: Professores Heloísa Machado e Wallace 53 
Barbosa (Antonio Moreno – suplente); (c) Conselho Editorial da Revista Poiésis: Professores 54 
Eliane Ganem, Heloísa Machado, Luciano Vinhosa e Luiz Sérgio de Oliveira. Às quinze horas e 55 
vinte e cinco minutos, não havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, a Profa. Heloísa 56 
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Machado, que havia reassumido a Presidência da Reunião, deu a mesma por encerrada, cuja Ata 1 
é assinada ao final por todos os presentes, depois da transcrição do texto elaborado pela 2 
Coordenadora do Programa, e que é parte da presente Ata. 3 
 4 
------------------------------------------- INÍCIO DA TRANSCRIÇÃO -------------------------------------------------- 5 

 6 

DIRETRIZES PARA A CIÊNCIA DA ARTE 7 

Ao final da visita de avaliação da Capes ao nosso Programa, recebemos a Profa. Heloísa e 8 
eu algumas orientações das duas representantes da Capes. A nota 3, que temos mantido desde 9 
que o Programa foi criado, se deve a alguns fatores essenciais: 10 

 11 
1 – A baixa produtividade dos professores. Essa produção é avaliada de acordo com o 12 

número de orientandos por orientador (cinco no máximo), projetos de pesquisa, participação em 13 
Congressos, artigos e livros publicados. 14 

2 – A ausência de intercâmbio entre outros programas nacionais e internacionais, na troca 15 
de experiências. 16 

3 – A baixa produtividade dos alunos 17 
4 – Visibilidade do Programa na criação de eventos  próprios: congressos, simpósios, 18 

painéis nacionais e internacionais. 19 
5 – Critérios de avaliação 20 
 21 
Portanto, a coordenação, propõe ao Colegiado de Curso algumas medidas urgentes que 22 

devem ser implementadas junto ao corpo docente, principalmente, com o objetivo de aumentar a 23 
nota da Capes para 4, inicialmente, para enfim criarmos o Doutorado: 24 

 25 
1 – Distribuição igualitária de orientandos por orientadores. Remanejamento de 26 

orientandos, concentrados em alguns orientadores. 27 
2 – Currículo Lattes atualizado mensalmente de todos os professores e alunos 28 
3 – Projeto de Pesquisa registrado na Propp e no CNPq. Esse projeto de pesquisa 29 

agregará, em torno de si, até cinco orientandos que tenham em seu objeto de dissertação 30 
afinidades com a pesquisa desenvolvida pelo professor.  31 

4 – Publicação de pelo menos um artigo por semestre em publicação reconhecida pelo 32 
Qualis. Publicar, assinando como orientador, artigos de alunos. 33 

5 - Publicação de um livro a cada três anos, pelo menos, mesmo que em coletânea com 34 
outros autores – Anais, etc. 35 

6 – Participação em pelo menos um Congresso ou Simpósio, por ano 36 
7 – Afinar com o nosso Programa a ponto de ajudar a criar encontros internacionais de 37 

Arte, periodicamente, e ainda outros eventos. Os professores podem direcionar também alunos de 38 
graduação com ou sem Bolsa para elaboração e produção dessas atividades. 39 

8 – Participar da elaboração do novo currículo para o Programa, que privilegiará Atividades 40 
Complementares para os alunos e participação em Seminários específicos que serão oferecidos 41 
pelo Programa. A rubrica Seminários Especiais será alterada em sua função deste novo currículo. 42 

9 – Participar da elaboração das bases para a criação do Doutorado 43 
10 -  Descredenciamento de professores que não apresentem produção ou que não se 44 

afinem com as novas diretrizes do Programa 45 
 46 
O Colegiado de Curso deve escolher 1 (um) professor que ficará encarregado de contatar 47 

todas as faculdades – públicas e privadas – que tenham publicação própria, para um intercâmbio 48 
de artigos. 49 

O Colegiado de Curso deverá escolher 2 (dois) professores que se encarregarão, junto 50 
com a coordenação, de elaborar um novo currículo para o Mestrado, incluindo Atividades 51 
Complementares e o respectivo número de horas. Na medida em que esta comissão consiga criar 52 
- na teoria e na prática – um Programa sólido, com nota superior a 4, deve então criar as bases 53 
para a implementação do Doutorado, criando  também um currículo apropriado para ele. 54 

 55 
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Quanto ao Corpo Discente, deverá haver uma exigência maior, por parte da coordenação e 1 
dos professores, quanto à permanência dos alunos em atividades extradisciplinares. Para tanto, 2 
será dimensionado em termos de aproveitamento Atividades Complementares, ou seja, a 3 
participação dos alunos nos encontros, eventos, colóquios, simpósios, etc. e ainda na publicação 4 
de artigos. Os alunos deverão apresentar a cada semestre um paper de final de disciplina – a 5 
critério do professor - e um artigo para publicação, baseado nesse paper ou no projeto de 6 
pesquisa de seu interesse. Em cada publicação da Revista Poièsis, haverá uma seleção efetiva 7 
do Conselho Editorial dos trabalhos dos alunos que mereçam publicação, e os artigos publicados 8 
terão necessariamente que vir assinados também pelo professor orientador. 9 

Cabe aos professores convidar outros professores do Brasil e do exterior, de suas 10 
relações, para enviarem artigos de interesse para a Revista Poièsis. Constará do Conselho 11 
Editorial, a cada número, o nome daquele professor que encaminhar artigos internacionais ou 12 
nacionais para publicação na revista. Portanto, o Conselho Editorial será composto por três 13 
professores permanentes e mais aqueles que contribuírem para o enriquecimento daquele 14 
número específico.   15 

 16 
Eventos Imediatos 17 
A coordenação propõe o Primeiro Colóquio Interno entre os professores em julho, em 18 

data a ser fixada proximamente – sugerimos 25, 26 e 27 de julho. Este colóquio terá como objetivo 19 
promover a interação entre professores do Programa e também entre o alunato. E será dividido 20 
em três dias – quarta, quinta e sexta – com a seguinte orientação: 21 

 22 
Primeiro dia – Exposição de 5 professores sobre o seu trabalho, seus projetos, suas 23 

disciplinas e interesses. 24 
Segundo dia – Exposição de mais 5 professores sobre o seu trabalho, seus projetos, suas 25 

disciplinas e interesses 26 
Terceiro dia – Mesa Redonda e intercâmbio entre os professores, numa atitude de 27 

promover um debate multidisciplinar sobre Arte, entre o corpo docente e discente, promovendo 28 
assim a interação do alunato com os projetos de cada professor do Programa. 29 

 30 
A coordenação também propõe o Primeiro Painel Internacional sobre Arte na América 31 

Latina e Caribe, que poderá acontecer no início de setembro próximo, também em três dias: 32 
quarta, quinta e sexta – sugerimos 12, 13 e 14 de setembro. Este painel terá a presença, já 33 
confirmada, do CECAB – Centro de Estudos do Caribe, com alguns de seus representantes da 34 
Universidade de Goiás e também professores da Universidade de Trinidad e Tobago, no Caribe. 35 
Nele se pretende discutir a arte do ponto de vista do século XX, com projeção para este novo 36 
século. 37 

 38 
A pauta seguinte foi sugerida pelo CECAB: 39 
Primeiro dia – A Herança Marxista do Século XX nas artes – realidade cubana 40 
Segundo Dia – A arte da América Espanhola e Caribenha no século XX – influência 41 

indígena, indiana e européia 42 
Terceiro Dia – A arte brasileira do século XX e sua aproximação com a América 43 

Espanhola, suas diferenças e enriquecimentos 44 
 45 
Este Painel surgiu do encontro em Goiás, quando fui convidada a participar de uma Defesa 46 

de Tese de Doutorado no CECAB, pela Profa. Olga Cabrera, da Universidade Federal de Goiás, e 47 
também para proferir uma Conferência para estudantes de graduação e pós-graduação em 48 
História. Há interesse do nosso programa e o deles em promover além deste primeiro intercâmbio 49 
um possível convênio para estudos multidisciplinares que envolvem arte, cultura e história. 50 

 51 
Resultado da visita à Brasília: 52 
Tanto no CNPq quanto na Capes, a minha ida como coordenadora foi bastante proveitosa. 53 

Fui bem orientada pelos técnicos quanto a uma provável postura a ser adotada daqui por diante 54 
em relação a um melhor aproveitamento do que já temos consolidado. 55 

 56 
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No CNPq 1 
No CNPq me encontrei com a coordenadora do Programa de Pesquisa em Ciências 2 

Humanas e Sociais – Maria Aparecida Pereira da Silva Oliveira – e com o  técnico da nossa área 3 
– Luiz Ricardo -  quando então manifestei nosso interesse em estabelecer com o CNPq formas de 4 
adquirir recursos para os nossos projetos. Expliquei que, por sua especificidade, a nossa área tem 5 
sido pouco contemplada.  6 

Ambos se colocaram à nossa disposição para nos orientar quanto à feitura dos projetos. 7 
Sugeriram que um projeto ao ser avaliado negativamente pode ser remetido a eles para que 8 
apontem as falhas, impedindo que as mesmas ocorram em projetos posteriores.   9 

Segundo eles, o nosso Programa jamais enviou pedido para o programa de Bolsa de 10 
Pesquisador, o que é uma pena. 11 

Na conversa informal que estabelecemos, o nome do nosso Programa veio à tona. Luiz 12 
Ricardo nos sugeriu que transformássemos essa questão tão polêmica e tão antiga – o nome 13 
Ciência da Arte - em um projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelos professores, senão por 14 
todos, pelo menos por um ou dois. 15 

 16 
O que conta para o CNPq, em termos de avaliação: 17 
1 – artigos dos alunos – que venham a ser publicados – devem vir sempre assinados 18 

também pelo professor orientador, para aumentar também a produtividade desse professor. 19 
2 – professor deve ter projeto de pesquisa registrado no CNPq, atualizado sempre e de 20 

preferência implementado com recursos do CNPq 21 
3 – Ficar atento aos editais. No segundo semestre deste ano saem dois editais 22 

importantes. 23 
 - Programa Universal, que é um programa editorial no valor de R$50.000,00 (compra de 24 

máquinas é o principal) e o Programa para Pesquisador em Ciências Humanas no valor de 25 
R$20.000,00 por projeto. 26 

O Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa está aberto para os professores 27 
também.  28 

 29 
Na CAPES 30 
Na Capes fui atendida pela Profa. Niúza, substituta eventual da Profa. Rúbia Maria Melo 31 

Silveira, que é a coordenadora da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Meire é a técnica 32 
da nossa área.  33 

Fui informada pela Niúza que temos até 30 dias para recorrer do Parecer das duas 34 
representantes de área, pedindo reconsideração da nota, já que queremos implantar o doutorado 35 
há alguns anos e não conseguimos. Nesse recurso foi sugerido que falemos da maturidade do 36 
nosso Programa e das transformações que vêm ocorrendo de acordo com as mudanças de 37 
critério da área de Artes da Capes. Informar que a coordenação do Programa mudou, assim como 38 
o corpo docente, o Pró-Reitor, a direção do IACS, ao qual estamos subordinados, e até mesmo o 39 
Reitor, significando que há uma atitude nova e uma intenção precisa de acertar para criarmos o 40 
doutorado. 41 

Ou seja, depois da trienal, em setembro, que homologa o parecer, temos 30 dias de prazo 42 
para o recurso.  43 

Em seguida, argüí sobre os critérios de avaliação em artes e da dificuldade que 44 
encontramos para enquadrar a produção artística em modelos de avaliação estritamente 45 
científicos. Eles pediram que sugeríssemos modificações que achássemos necessárias. Portanto, 46 
solicitamos aos professores que enviem para a coordenação suas questões, dúvidas e anseios 47 
para que possamos - se estiver realmente de acordo com a proposta atual do Programa - 48 
encaminhar à Capes.  49 

E finalmente argüí, sem obter resposta, porque a Música estaria fora da rubrica Artes. 50 
A técnica Meire me forneceu então anexos ao Parecer de 2002 e de 2005, quando aparece 51 

a nota 3 do nosso Programa, de 1998 até hoje, ou seja, praticamente desde a data de sua criação 52 
até hoje. (relatórios anexos) 53 

 54 
Avaliação Final da Coordenação 55 
Para que o nosso Programa possa obter o sucesso que precisa, é necessário que 56 

obtenhamos também da pró-reitoria mais espaço físico, independente de outros Programas que 57 
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nos asfixiam, mais atitude diante de nossas necessidades como pesquisadores e mais apoio e 1 
recursos para criarmos um centro de excelência e de troca com universidades no Brasil e no 2 
exterior, ampliando o nosso raio de ação e a nossa visibilidade.  A arte enquanto arte, cultura e 3 
multidiversidade tem sido o ponto de apoio e base para que discussões multidisciplinares venham 4 
à tona. Portanto, este é o momento para que o nosso corpo docente e discente se reafirme no 5 
mesmo espaço acadêmico, estabelecendo as bases para conquista de outras possibilidades além 6 
daquelas que estamos acostumados. 7 

O Colóquio que a coordenação propõe pode em boa parte dar conta dessa reflexão, 8 
inaugurando a possibilidade de ampliarmos questões até então confinadas em outras instâncias. 9 

Quanto à Revista Poièsis, é necessário que tenhamos como objetivo enquadrá-la no 10 
Qualis. Para tanto, precisamos criar um Corpo Editorial eficaz e disponibilizá-la também 11 
eletronicamente através do nosso site. 12 

Por último, informamos que a coordenação resolveu contratar, por tempo determinado e 13 
como bolsista, o ex- aluno Emiliano, interessado na criação do nosso doutorado, com o objetivo 14 
de que ele comece por refazer o nosso site, em primeiro lugar, e nos assessore também em 15 
questões de relevo no Programa, inclusive no que diz respeito à Poièsis. Alunos bolsistas estão 16 
sendo convocados para atuarem próximos ao Programa, também no que diz respeito à Poiesis. A 17 
revista precisa de uma nova concepção artística: programação visual, diagramação, capa, miolo, 18 
etc. Precisa também de um conteúdo significativo, com a introdução de artigos de peso 19 
acadêmico, assinados por pessoas reconhecidas na área.  20 

Nesses dois meses de coordenação, conseguimos, sem utilizarmos os recursos do 21 
Programa, dois computadores novos. Adquirimos uma multifuncional: fax, impressora, copiadora e 22 
scanner. Organizamos a coordenação e começamos a implementar uma série de medidas que 23 
vão permitir maior visibilidade e maior vínculo entre professores e alunos. Estão sendo 24 
credenciados os professores: Antonio Moreno, Guilherme Werlang, Luciano Vinhosa e Luiz Sérgio 25 
de Oliveira, o que certamente dará um maior fôlego para o Programa. Já ocorreram duas reuniões 26 
do Colegiado e o nosso Programa se fez presente em Brasília, com a Profa. Heloísa no Fórum 27 
das TVs Públicas, e a coordenadora nos espaços do CNPq e Capes em Brasília, assim como 28 
estabeleceu já as bases para trocas internacionais através do CECAB. 29 

 30 
----------------------------------------------- FIM DA TRANSCRIÇÃO -------------------------------------------------- 31 

 32 
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