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 Às treze horas e dez minutos do dia nove de junho de dois mil e nove teve início a Reunião 1 
Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA-UFF) sob a Presidência do 2 
Coordenador do Programa, Professor Doutor Luiz Sérgio de Oliveira, e a Sra. Rosilda Araújo como 3 
Secretária da Reunião. Também estiveram presentes à Reunião os Professores Doutores Ued Maluf, 4 
Luiz Guilherme Vergara, Luciano Vinhosa e Martha D’Angelo, e o discente Leandro Domith, 5 
representante discente junto ao Colegiado. A Reunião teve a seguinte Pauta: (1) Informes / análises 6 
/ debates: (1.1) Coleta Capes 2008, em especial, item Produção Acadêmica (docentes e  discentes); 7 
(1.2) Avaliação acerca dos Mestrandos da Turma de 2007; (1.3) Criação da Comissão de Bolsas do 8 
PPGCA-UFF; (1.4) Questão de espaços no IACS 2; (2) Deliberações: (2.1) Desligamento de 9 
Mestrandos com prazos de permanência no Programa esgotados; (2.2) Situação da Mestranda 10 
Cristine Borowski; (2.3) Datas para entrega das monografias referentes aos cursos do semestre 01-11 
2009; (2.4) Avaliação do Parecer de Credenciamento do Professor Doutor Leandro José Luz 12 
Riodades de Mendonça; (2.5) Intercâmbio com a Facultad de Artes da Universidad Distrital 13 
Francisco José de Caldas, Bogotá, Colômbia; (2.6) Edital de Seleção para a Turma de 2010; (2.7) 14 
Planejamento para aplicação dos recursos do PROAP 2009; (3) Assuntos gerais. Dando início aos 15 
trabalhos, o Coordenador do programa manifestou a preocupação quanto à produção acadêmica do 16 
PPGCA-UFF, conforme o preenchido do Coleta Capes 2008 (1.1), apresentando um pequeno 17 
extrato dessa produção que sugere a necessidade de maior esforço por parte do corpo docente e 18 
corpo discente. Quanto ao item 1.2, discutiu-se a necessidade de que todos (Mestrandos e 19 
Professores Orientadores) se esforcem para que as defesas do PPGCA-UFF ocorram nos melhores 20 
prazos possíveis. Em relação à Turma de 2007, ficou estabelecido que, depois dos 24 meses 21 
regulamentares (março de 2009), os Mestrandos terão excepcionalmente mais três meses (até final 22 
de junho de 2009) para a conclusão (com defesa) de suas dissertações. Os que não defenderem neste 23 
segundo prazo, deverão apresentar ao Colegiado solicitação de novo prazo (mais três meses), 24 
acompanhada de justificativa do Professor Orientador. Caso o Colegiado delibere de forma 25 
favorável à concessão desse novo prazo, o Mestrando deverá apresentar e defender sua dissertação 26 
até o final de setembro de 2009, uma vez que no mês de outubro será deliberado o desligamento dos 27 
que não houverem concluído. Neste ponto deliberou-se que a Mestranda Marilei de Melo Tavares, 28 
em função de problemas de saúde, terá tratamento diferenciado. Passando-se ao item 1.3, o 29 
Coordenador do Programa informou a criação da Comissão de Bolsas do PPGCA-UFF, com o 30 
objetivo de assessorar a Coordenação e o Colegiado na administração das bolsas, reflexão acerca  31 
da pertinência e consistência dos critérios empregados para a distribuição das bolsas existentes, e a 32 
busca de novas bolsas para o Programa. O Coordenador informou que, em consulta à comunidade 33 
discente, três Mestrandos foram escolhidos como representantes, a saber: Lilian Soares, Michele 34 
Zaltron e Victor Hugo Neves de Oliveira, todos da turma de 2009. A referida Comissão será 35 
completada por dois docentes indicados pela Coordenação, além do Coordenador, totalizando seis 36 
membros. Quanto ao item 1.4, foi informado que as negociações para aluguel de uma casa ao lado 37 
do IACS 2 foram infrutíferas, e que outras possibilidades, assim como enorme carência de espaços 38 
persiste. Foi informado ainda a chegada para breve no PPGCA-UFF da servidora Maria das Graças 39 
Chilinque, que irá colaborar na organização e funcionamento de uma Sala de Leitura e Pesquisa no 40 
Programa, assim como nos projetos especiais que venham a ser realizados no âmbito do PPGCA-41 
UFF. Passando às Deliberações, foram referendados os desligamentos (2.1) dos Mestrandos Bianca 42 
Leão (turma de 2004) e Piero Savino (turma de 2005), cujos prazos de permanência no Programa 43 



estavam esgotados. Em relação ao item 2.2 - Situação da Mestranda Cristine Borowski – o 44 
Colegiado, depois de reflexões e debates, reafirmou a necessidade da Mestranda acatar as 45 
indicações de sua orientadora, Professora Doutora Rosana Ramalho, responsável pela decisão final 46 
de encaminhamento da dissertação para apresentação e defesa perante sua Banca Examinadora 47 
específica.  Passando-se ao item 2.3, ficou decidido que as monografias das disciplinas do 1º. 48 
semestre de 2009 deverão ser entregues na Secretaria do Programa no período de 24 a 27 de agosto 49 
próximo, enquanto os Professores terão como prazo final o dia 30 de outubro próximo para a 50 
devolução das monografias à Secretaria devidamente avaliadas e acompanhadas de documento 51 
assinado com o lançamento das notas. Quanto ao item 2.4 - Avaliação do Parecer de 52 
Credenciamento do Professor Doutor Leandro José Luz Riodades de Mendonça, depois de pedidos 53 
de esclarecimentos por parte de membros do Colegiado, deliberou–se por unanimidade pela 54 
aprovação do referido Parecer de Credenciamento, assinado pelos membros da Comissão de 55 
Consolidação do Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) da 56 
UFF, constituída de acordo com a Determinação de Serviço PPGCA no. 02 de 29 de setembro de 57 
2008, que tem a seguinte Justificativa: “A   Comissão   recomenda   o  credenciamento   do   58 
Professor,  entendendo  que  seus interesses de pesquisa nos estudos transdisciplinares, envolvendo 59 
campos de saber como   cinema,    história,   filosofia,    direito,   entre   outros,   se   articulam   60 
com   as proposições   do   PPGCA-UFF,   o  que   somado   à   sua   experiência   como  diretor e 61 
produtor cultural trará contribuições relevantes para o Programa”. Quanto ao item 2.5, os presentes 62 
receberam com entusiasmo as possibilidades de assinatura de convênio de intercâmbio com a 63 
Facultad de Artes da Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colômbia, 64 
autorizando a Coordenação do PPGCA-UFF a dar continuidade às negociações específicas. Em 65 
relação ao item 2.6 - Edital de Seleção para a Turma de 2010, o Coordenador informou que no dia 66 
01 de julho próximo o referido Edital deverá estar disponível na página do PPGCA-UFF, e que uma 67 
versão deverá circular nos próximos dias para eventuais alterações sugeridas pelos Professores do 68 
Programa. De qualquer maneira, a versão do Edital da última Seleção foi aprovado para ser repetido 69 
para a turma de 2010. Entrando no último ponto da Pauta, item 2.7 - Planejamento para aplicação 70 
dos recursos do PROAP 2009, depois de esclarecimentos, discussões e reflexões acerca da escassez 71 
de recursos do PROAP para aplicação nos projetos do Programa, foi aprovada a proposta 72 
apresentada pela Coordenação do Programa. Às quinze horas e quinze minutos, não havendo mais 73 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCA-74 
UFF, Professor Luiz Sérgio de Oliveira, deu por encerrada a Reunião do Colegiado, cuja Ata é 75 
assinada pelo Presidente e pela Secretária da Reunião, Sra. Rosilda Araújo. 76 
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