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 Às nove horas e quinze minutos do dia doze de agosto de dois mil e dez teve início a 1 
Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA-UFF) sob a 2 
Presidência do Coordenador do Programa, Professor Doutor Luiz Sérgio de Oliveira, e a Professora 3 
Martha de Mello Ribeiro como Secretária da Reunião. Também estiveram presentes à Reunião os 4 
Professores Doutores Antonio Moreno, Lígia Dabul, Luiz Guilherme Vergara, Luciano Vinhosa, 5 
Martha D’Angelo, Pedro Hussak, Ued Maluf e Wallace de Deus Barbosa. A Reunião teve a 6 
seguinte Pauta: (1) Informes – Prof. Werther Holzer e Prof. Latuf Isaias Mucci; (2) Discussão 7 
acerca da necessidade de um novo Regimento Interno do PPGCA-UFF; (3) Discussão acerca 8 
da definição de política e de critérios para o recredenciamento dos docentes do Programa, e 9 
para o credenciamento de novos docentes; (4) Deliberações: (a) Resolução acerca do 10 
recredenciamento; (b) Resolução acerca de disciplinas da Pós oferecidas em conjunto com 11 
disciplinas da graduação; (c) Resolução acerca dos prazos para a entrega das monografias das 12 
disciplinas do Curso e as implicações para o não-atendimento dos prazos por parte dos 13 
Mestrandos; (d) Solicitação de dispensa do Estágio de Docência pela Mestranda Fernanda 14 
Abreu; (e) Solicitação de mudança de linha de pesquisa pela Mestranda Vivian Barbosa; (f) 15 
Redirecionamento do Estágio de Docência da Mestranda Maíra Norton; (g) Validação da 16 
vaga para o candidato internacional Sisuama Nzonkanu Celestino; (h) Prazo diferenciado 17 
para a qualificação da Mestranda Antonieta E K Acosta; (5) Assuntos gerais. Dando início aos 18 
trabalhos, o Presidente da Reunião, informou os presentes sobre o encaminhamento, por parte do 19 
Professor Werther Holzer de carta solicitando descredenciamento junto ao PPGCA por motivos 20 
pessoais. O Professor Luiz Sérgio de Oliveira informou também os presentes sobre a enfermidade 21 
do Professor Latuf Isaias Mucci, internado na cidade de Belo Horizonte. Em seguida, passou-se ao 22 
item (2) da Pauta, ficando decidido que um novo Regimento Interno seria elaborado em sequência 23 
ao processo de recredenciamento dos docentes do Programa. Passou em seguida ao item (3) da 24 
Pauta, quando o Professor Luiz Sérgio de Oliveira apresentou proposta de tabela de pontuação para 25 
a produção / atividades acadêmicas dos docentes do PPGCA com vistas ao processo de 26 
recredenciamento, ficando estabelecido que a referida tabela ficaria à disposição dos docentes por 27 
um prazo de pelo menos 30 (trinta) para críticas / sugestões / complementações, cujo teor seria 28 
debatido e deliberado na próxima reunião do Colegiado do PPGCA. Passando para o item (4.a) 29 
Deliberações, depois de apresentada, debatida e aperfeiçoada, foi aprovada pela unanimidade dos 30 
presentes a Resolução PPGCA Nº. 01/2010 de 12 de agosto de 2010, que “estabelece os 31 
parâmetros norteadores dos processos de credenciamento e recredenciamento de docentes no 32 
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) e dá outras providências”. 33 



 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGCA-UFF - 30 de setembro de 2010 
 
   
Passando-se ao item (4.b), foi aprovada pela unanimidade dos presentes a Resolução PPGCA 34 
No. 02/2010 de 12 de agosto de 2010 que estabelece que as disciplinas de graduação oferecidas 35 
em conjunto com as disciplinas de pós-graduação do PPGCA, formando assim um único 36 
grupo e um único curso, não poderão ter mais do que 05 (cinco) estudantes de graduação 37 
inscritos. Em seguida, passando-se ao item (4.c), foi aprovada pela unanimidade dos presentes a 38 
Resolução PPGCA No. 03/2010 de 12 de agosto de 2010 que estabelece que os Mestrandos 39 
deverão entregar na Secretaria do Programa, contra recibo e de acordo com prazo 40 
estabelecido e divulgado pela Coordenação do Curso, as monografias referentes às disciplinas 41 
cursadas no semestre imediatamente anterior. Aqueles que não entregarem as monografias nesse 42 
prazo, terão uma segunda oportunidade, ou seja, um segundo prazo a exatos quinze dias corridos 43 
desde o primeiro prazo. Os Mestrandos que entregarem as monografias no segundo prazo terão a 44 
nota máxima nunca superior a 7 (sete). Os que não entregarem no primeiro nem no segundo prazos 45 
estarão automaticamente reprovados na disciplina. As Resoluções PPGCA Nos

 

. 01/2010, 02/2010 e 46 
03/2010, todas de 12 de agosto de 2010, são partes integrantes da presente Ata. Em relação ao 47 
item (4.d), considerando-se o fato de que a Mestranda Fernanda Abreu é atualmente Professora 48 
Substituta do Departamento de Comunicação Social do IACS-UFF, foi aprovada pela unanimidade 49 
dos presentes a decisão de dispensa do Estágio de Docência para a Mestranda, resguardadas as 50 
exigências da PROPPi, da Capes e do MEC. Em relação ao item (4.e), a Mestranda Vivian 51 
Barbosa foi autorizada pela unanimidade dos presentes a promover a mudança de linha de pesquisa 52 
no âmbito do PPGCA-UFF. Passando-se ao item (4.f), a Mestranda Maíra Norton foi autorizada 53 
pela unanimidade dos presentes a desenvolver seu Estágio de Docência com as atividades que vem 54 
desenvolvendo junto à Fundação Oswaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, o 55 
Colegiado do PPGCA-UFF deliberou favoravelmente e pela unanimidade dos presentes pela 56 
manutenção da vaga do candidato internacional Sisuama Nzonkanu Celestino (4.g), aprovado 57 
para a turma de 2010 do Curso de Mestrado do PPGCA-UFF, na turma de 2011 do mesmo Curso / 58 
Programa. Em seguida, o Colegiado aprovou a solicitação da Mestranda Antonieta E K Acosta 59 
(4.h) para a realização do Exame de Qualificação em prazo diferenciado dos demais integrantes de 60 
sua turma. Às doze horas e quinze minutos, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, 61 
o Presidente da Reunião Ordinária do Colegiado do PPGCA-UFF, Professor Luiz Sérgio de 62 
Oliveira, deu por encerrada a Reunião do Colegiado, cuja Ata é assinada pelo Presidente e pela 63 
Secretária da Reunião, Professora Martha de Mello Ribeiro. 64 
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