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 Às dez horas e dez minutos do dia sete de outubro 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 com a presença dos 3 
Professores Doutores Ued Maluf, Luciano Vinhosa, Lígia Dabul e Martha D’Angelo, e do 4 
Mestrando Leandro Domith, representante discente junto ao Colegiado. A Reunião teve a seguinte 5 
Pauta: (1) Informes; (2) Deliberação acerca dos Pareceres de Credenciamento dos Professores 6 
Pedro Hussak como Professor Colaborador e de Beatriz Cerbino como Professora 7 
Permanente do Programa; (3) Solicitação da Mestranda Cristine Borowski de novo prazo 8 
para a conclusão do Mestrado e mudança de Orientador; (4) Situação dos demais Mestrandos 9 
da Turma de 2007: conclusões, agendamentos, abandonos e desligamentos; (5) Resolução do 10 
Colegiado: eliminação de aplicação de notas nos processos de Defesa de Dissertação do 11 
Mestrado a partir de 2010; (6) Visita de avaliação da Capes (entre abril e maio de 2010): 12 
documentos disponibilizados e critérios; (7) Assuntos gerais. Dando início aos trabalhos, o 13 
Presidente da Reunião Ordinária apresentou as justificativas para as ausências dos Professores Latuf 14 
Isaias Mucci, Antonio Moreno, Leandro Mendonça, Guilherme Werlang e Heloísa Machado 15 
encaminhadas à Coordenação. Em seguida, o Prof. Luiz Sérgio de Oliveira solicitou o apoio dos 16 
Professores do Programa para o planejamento das disciplinas do ano de 2010 (primeiro e segundo 17 
semestre), respondendo aos formulários que serão encaminhados pela Coordenação no começo de 18 
dezembro próximo, esclarecendo também sobre a necessidade de que todos os Professores do 19 
Programa ofereçam uma (e apenas uma) disciplina por ano (no primeiro ou no segundo semestre), 20 
como forma de tentar melhorar o número de estudantes inscritos em cada disciplina oferecida. O 21 
Prof. Luciano Vinhosa informou aos presentes sobre o funcionamento do Laboratório de Criação 22 
Multimídia, efetivado com recursos da FAPERJ, que prevê a realização de um Seminário em abril 23 
de 2010. O Prof. Luiz Sérgio de Oliveira relatou ainda aos presentes o fato de que a Pró-Reitoria de 24 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFF (PROPPI) solicitou maior empenho por parte de todos 25 
os Professores de todos os Programas de Pós da UFF no sentido de encaminharem seus pedidos de 26 
apoio à FAPERJ, uma vez que, de acordo com a Presidência da agência, a UFF demanda muito 27 
pouco dos Editais daquela instituição. Em seguida, entrando no item (2) Deliberação acerca dos 28 
Pareceres de Credenciamento dos Professores Pedro Hussak como Professor Colaborador e 29 
de Beatriz Cerbino como Professora Permanente do Programa, depois de esclarecimentos e 30 
reflexões acerca de todos os aspectos positivos do crescimento do PPGCA-UFF, foi aprovado por 31 
unanimidade dos presentes o Parecer da Comissão de Consolidação do Corpo Docente do Programa 32 
de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) da UFF que decidiu recomendar o Credenciamento 33 
do Prof. Dr. Pedro Hussak Van Velthen Ramos, Professor de Estética da Universidade Federal 34 
Rural do Rio de Janeiro, como Professor Colaborador do Programa, entendendo que sua sólida 35 
formação no campo da Filosofia, em sua convergência com uma reflexão própria do campo das 36 
artes, trará enormes contribuições para a consolidação dos alicerces críticos de nosso Programa. Em 37 



seguida, passando-se ao Credenciamento da Professora Beatriz Cerbino, foi igualmente aprovado 38 
por unanimidade dos presentes o Parecer da Comissão de Consolidação do Corpo Docente do 39 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) da UFF que recomenda o 40 
Credenciamento da Professora Dra. Beatriz Cerbino como Professora do Corpo Permanente do 41 
Programa, por entender que seus interesses de pesquisa, aliada a uma formação sólida e 42 
diversificada, atendem plenamente aos interesses e escopo pluridisciplinar de nossa pós-graduação 43 
em artes, vindo também suprir uma área que nutre uma carência histórica em nosso Programa: 44 
estudos críticos da dança e do corpo. Passando-se para o item (3) da Pauta, a saber: Solicitação da 45 
Mestranda Cristine Borowski de novo prazo para a conclusão do Mestrado e de mudança de 46 
Orientador, a questão foi apresentada em detalhes e extensivamente pelo Prof. Luiz Sérgio de 47 
Oliveira, a partir do que consta no Processo no. 23069.009117/2009-14, acrescida por informações 48 
do encontro recente entre o Coordenador do Programa com o Prof. Guilherme Werlang, que havia 49 
se colocado à disposição para orientar a Mestranda em substituição à Profa. Rosana Ramalho, assim 50 
como do convite do Coordenador para que a Mestranda comparecesse à Reunião do Colegiado à 51 
qual esta Ata se refere. Depois dessas informações iniciais, os debates e ponderações tiveram início 52 
com a participação de todos os presentes, que convergiram em suas posições de maneira a que fosse 53 
aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação: (1) considerando a absoluta falta de 54 
argumentação acadêmica na defesa do pleito da Mestranda em oposição ao que é expresso pela 55 
Professora Orientadora, Rosana Ramalho; (2) considerando o fato de que todos os prazos 56 
previamente estabelecidos para a conclusão do Mestrado para a turma de 2007, da qual a Mestranda 57 
faz parte (24, 27 e 30 meses), já foram ultrapassados; e (3) considerando que é a compreensão desse 58 
Colegiado de que o Prof. Werlang não teria tempo para efetivar seu trabalho como novo orientador;  59 
o COLEGIADO DELIBEROU (1) não autorizar a substituição dos Orientadores, ou seja, a 60 
substituição da Profa. Rosana Ramalho pelo Prof. Guilherme Werlang no que se refere à orientação 61 
da Mestranda Cristine Borowski; (2) estabelecer como prazo final para a apresentação e defesa da 62 
dissertação de Cristine Borowski o dia 30 de outubro de 2009, a partir do entendimento e 63 
acolhimento das ponderações que têm sido expressas repetidas vezes pela Professora Orientadora 64 
Rosana Ramalho. Esse prazo, que alonga o período de permanência no Programa para 31 meses, 65 
coloca a Mestranda em igualdade de condições com os demais colegas da turma de 2007 que ainda 66 
não defenderam suas dissertações; (3) caso a defesa não ocorra no prazo estabelecido (30 de 67 
outubro de 2009), a Mestranda terá sua matrícula cancelada imediatamente. Para além da 68 
deliberação, é entendimento do Colegiado de que o prazo final (30 de outubro de 2009) é exequível, 69 
desde que haja interesse da Mestranda em superar o impasse. Passando-se para o item (4) Situação 70 
dos demais Mestrandos da Turma de 2007: conclusões, agendamentos, abandonos e 71 
desligamentos, o Prof. Luiz Sérgio de Oliveira informou que todos os Mestrandos da Turma de 72 
2007, exceção para as Mestrandas Miriam Leobino e Eliane Correa, e para Cristine Borowski, 73 
conforme tratado no item anterior, ou já haviam defendido suas dissertações ou estariam 74 
defendendo-as no presente mês de outubro. Diante da situação das Mestrandas Miriam Leobino e 75 
Eliane Correa que não realizaram suas inscrições em disciplinas nos dois últimos semestres, assim 76 
como não mantiveram contato com seus Professores Orientadores e/ou a Coordenação do 77 
Programa, o que caracteriza abandono do Curso, conforme o Regulamento Geral dos Programas de 78 
Pós-Graduação da UFF e o Regimento Interno do Programa, o Colegiado deliberou pela 79 
homologação do desligamento por abandono das Mestrandas Miriam Leobino e Eliane Correa do 80 
PPGCA-UFF. Em relação ao item (5), foi aprovado pela unanimidade dos presentes a Resolução 81 
do Colegiado que elimina a aplicação de notas nos processos de Defesa de Dissertação do 82 
Mestrado a partir de 2010.  Com relação ao item (6) Visita de avaliação da Capes (entre abril e 83 



maio de 2010): documentos disponibilizados e critérios, os Professores presentes puderam 84 
debater acerca da próxima avaliação da Capes, sua importância para o desenvolvimento do PPGCA-85 
UFF e para todos os envolvidos (Professores e Mestrandos). Na ocasião, em função da viagem dos 86 
Professores Luiz Sérgio de Oliveira e Luciano Vinhosa para Buenos Aires, onde participarão de 87 
Congresso Internacional de História e Teoria da Arte, os Professores Martha D’Angelo, Lígia Dabul 88 
e Ued Maluf disponibilizaram seu tempo para representar o PPGCA-UFF no encontro do Prof. 89 
Lívio Amaral, coordenador de Avaliação da CAPES, com a UFF, na manhã do dia 09 de outubro no 90 
Campus do Gragoatá. A respeito do item (7) Assuntos gerais, o Colegiado deliberou pela dispensa 91 
do Estágio à Docência de Vivian Vieira Peçanha Barbosa, por entender que as atividades docentes 92 
como Professora Substituta no Departamento de Arte Corporal da UFRJ, no Curso de Bacharelado 93 
em Dança, atendem plenamente às exigências de iniciação às atividades docentes. Às doze horas e 94 
quinze minutos, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Reunião 95 
Ordinária do Colegiado do PPGCA-UFF, Professor Luiz Sérgio de Oliveira, deu por encerrada a 96 
Reunião do Colegiado, cuja Ata é assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião, Prof. 97 
Luciano Vinhosa. 98 
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