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 Às onze horas e quinze minutos do dia dezessete de novembro de dois mil e oito teve início a 1 

Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) sob a Presidência do 2 

Coordenador do Programa, Professor Doutor Luiz Sérgio de Oliveira, e Professor Doutor Wallace de Deus 3 

Barbosa como Secretário da Reunião. Também estiveram presentes os Professores Doutores Antonio 4 

Moreno, Luciano Vinhosa, Luiz Guilherme Vergara, Martha D’Angelo e Ued Maluf, além da Mestranda 5 

Marilei de Melo Tavares, representante discente junto ao Colegiado. A Reunião teve a seguinte Pauta: (1) 6 

Informes; (2) Correção da Ata de 25 de abril de 2008 (inclusão do credenciamento do Prof. Luiz 7 

Guilherme Vergara); (3) Avaliação dos Pareceres referentes a novos Credenciamentos; (4) 8 

Avaliação de solicitação de Pós-Doutoramento junto ao Programa; (5) Definição para as datas para 9 

a entrega de monografias das disciplinas / cursos do semestre 02-2008; (6) Avaliação das turmas / 10 

semestre 02-2008; (7) Avaliação do Processo de Seleção para a Turma 2009; (8) Encaminhamento 11 

do Programa de Estágio à Docência do PPGCA em conjunto com o Departamento de Arte; (9) 12 

Assuntos gerais. Dando início aos trabalhos, os preparativos para o lançamento dos números 11 e 12 13 

da revista Poiesis foram mencionados pelo Coordenador do Programa, enquanto o Prof. Luciano Vinhosa 14 

relatou acerca do Projeto do Laboratório de Criação Multimidia, cujos recursos para implantação foram 15 

aprovados pela FAPERJ. O Prof. Antonio Moreno informou sobre a possibilidade de intercâmbio com a 16 

Famu, escola de cinema da República Tcheca. Entrando no âmbito das Deliberações, (2) foi aprovada a 17 

correção da Ata da Reunião de 25/04/2008, com a inclusão da aprovação do Parecer de Credenciamento 18 

do Prof. Luiz Guilherme Vergara junto ao PPGCA. Com relação aos novos Credenciamentos, (3) foi 19 

aprovado o Parecer referente ao credenciamento da Professora Lígia Dabul na categoria de docente 20 

permanente do Programa, além do Parecer referente ao credenciamento da Professora Rosana 21 

Ramalho na categoria de docente colaborador do Programa. Quanto à solicitação de credenciamento 22 

do Prof. Áureo Guilherme Mendonça foi deliberado que o credenciamento na categoria de docente 23 

colaborador seria efetuado quando fosse possível, uma vez que o Programa não tem condições de 24 

acolher novos credenciamentos de docente colaborador, e que seria solicitado ao Professor novos 25 

documentos, a começar pelo “Currículo Lattes melhor preenchido”. Em relação à solicitação de Pós-26 

doutoramento junto ao PPGCA (4), deliberou-se que o pedido não estava suficientemente instruído e que 27 



seria avaliado quando isso fosse sanado. Passando para o item (5), foi definido o período de 20 a 24 de 28 

abril de 2009 para a entrega de monografias das disciplinas / cursos do semestre 02-2008. Em seguida, 29 

foi aberto espaço na Reunião para que o Mestrando Piero Savino (turma de 2005) defendesse seu pleito, 30 

encaminhado por carta ao Colegiado, de dilatação do prazo de defesa de sua dissertação para abril de 31 

2009. Depois de diversas ponderações, o Colegiado deliberou e informou ao Mestrando, ainda presente, 32 

que para que ele fizesse jus à pleiteada prorrogação de prazo para abril de 2009 teria que, 33 

necessariamente, passar pelo Processo de Qualificação até o dia 19 de novembro próximo, e que caso 34 

isso não ocorresse, ele estaria automaticamente desligado do Programa, sem necessidade de outra 35 

deliberação do Colegiado. Passando em seguida para os itens (6) e (7), que mereceram observações de 36 

vários membros do Colegiado, que consideraram ambos os processos altamente positivos. Por último, o 37 

Colegiado aprovou os termos e o encaminhamento do (8) Programa de Estágio à Docência do PPGCA 38 

junto ao Departamento de Arte, com vistas à sua implementação no semestre 01-2009. Às treze horas e 39 

quarenta minutos, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Reunião 40 

Ordinária do Colegiado do PPGCA-UFF, Professor Luiz Sérgio de Oliveira, deu por encerrada a Reunião 41 

do Colegiado, cuja Ata é assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião, Professor Wallace de 42 

Deus Barbosa. 43 
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