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 Às dez horas e quinze minutos do dia trinta de setembro 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 Beatriz Cerbino, Luiz Guilherme Vergara, Luciano Vinhosa, Martha 5 
D’Angelo, Pedro Hussak e Ued Maluf. A Reunião teve a seguinte Pauta: (1) Processo de 6 
(Re)Credenciamento Docente do PPGCA; (1.1) Apresentação das cartas de desligamento dos 7 
Professores Werther Hozer e Sônia Ferraz; (1.2) Deliberação acerca dos critérios de 8 
pontuação; (1.3) Deliberação acerca da composição da Comissão; (1.4) Deliberação acerca do 9 
cronograma para o (Re)Credenciamento; (1.5) Outras deliberações a respeito do 10 
(Re)Credenciamento; (2) Deliberação acerca de questões administrativas do PPGCA; (2.1)  11 
Estágio de docência de Nycolas Albuquerque na UFPE; (2.2) Situação do mestrando Gabriel 12 
Jaurequi (novo prazo para entrega de monografias); (2.3) Outras deliberações 13 
administrativas; (3) Informes do Fórum dos Coordenadores; (4) Assuntos gerais. Dando início 14 
aos trabalhos, o Presidente da Reunião, apresentou sucintamente aspectos da recente avaliação dos 15 
programas de pós pela CAPES, enfatizando o aspecto que tratava da produção intelectual do corpo 16 
docente do PPGCA. Em seguida, entrando no ponto de Pauta (1.1), o Presidente leu as cartas dos 17 
Professores Sônia Ferraz e Werther Holzer solicitando desligamento do Programa, em função de 18 
suas atribuições junto à Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, e de maneira a criar a 19 
“possibilidade para novos credenciamentos de professores que possam oferecer maior contribuição” 20 
ao Programa, conforme mensagem da Professora Sônia Ferraz. Os presentes fizeram questão de 21 
salientar a contribuição dos colegas ao PPGCA, e lamentar seu afastamento, que foi, no entanto, 22 
acolhido pela Plenária. Passando ao ponto (1.2), a partir de proposição do Presidente da Reunião 23 
foram considerados aprovados – por unanimidade – todos os pontos da tabela de Tabela de 24 
Pontuação para Recredenciamento dos Docentes do PPGCA que não haviam sido destacados, 25 
passando-se em seguida ao debate e deliberação dos debates, sendo aprovadas as proposições da 26 
Professora Beatriz Cerbino a respeito da pontuação para criação artística, e do Professor Luciano 27 
Vinhosa, criando pontuação para os docentes que, através de projetos apoiados, tragam recursos 28 
diretos para o Programa. As propostas apresentadas pelos Professores Guilherme Werlang e 29 
Antonio Moreno foram rejeitadas. Dessa maneira, a plenária deliberou por unanimidade a favor da 30 
aprovação da Tabela de Pontuação para Recredenciamento dos Docentes do PPGCA, que em sua 31 
versão final e aprovada integra a presente Ata. Em seguida, foi apresentada e aprovada por 32 
unanimidade a composição da Comissão de Recredenciamento (1.3), que ficou assim composta: 33 
Luiz Sérgio de Oliveira (Presidente), Professor Associado II do Departamento de Arte e do 34 
PPGCA-UFF; Simoni Lahud Guedes, Professora Associada III do Departamento de Antropologia 35 
da UFF; e Sheila Cabo Geraldo, Professora Pró-Cientista do Instituto de Arte da UERJ. Passando-se 36 
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ao ponto (1.4), foi aprovado por unanimidade o cronograma do processo de recredenciamento dos 37 
docentes do PPGCA, que ficou assim definido: de 4 a 31 de outubro de 2010, apresentação de carta-38 
solicitação dos docentes quanto ao recredenciamento; primeira quinzena de novembro de 2010, 39 
trabalhos da Comissão de Recredenciamento; a partir de 16 de novembro de 2010, divulgação do 40 
resultado dos trabalhos da Comissão de Recredenciamento. Ainda a respeito do processo de 41 
recredenciamento dos docentes do PPGCA, a situação do Professor Guilherme Werlang, afastado 42 
para intercâmbio com universidade estrangeira, foi apresentada pelo Presidente da Reunião, sendo 43 
deliberado por unanimidade que o Professor também deveria participar do processo, uma vez que 44 
afastamento não significa suspensão de vínculos com a instituição. Passando ao ponto seguinte da 45 
Pauta, (2) Deliberação acerca de questões administrativas do PPGCA, foi aprovada por 46 
unanimidade proposta do Presidente da Reunião para que os trabalhos dos Mestrandos inscritos na 47 
disciplina oferecida pelo Professor Latuf Isaias Mucci no primeiro semestre de 2010 tivessem a nota 48 
máxima, 10 (dez), como forma de homenagem ao Professor. No ponto seguinte - (2.1)  Estágio de 49 
docência de Nycolas Albuquerque na UFPE -, o Colegiado deliberou por unanimidade em favor  50 
do pleito do Mestrando Nycolas Albuquerque de realizar seu estágio de docência junto à 51 
Universidade Federal de Pernambuco. A Professora Martha de Mello Ribeiro, Presidente da 52 
Comissão de Bolsas do PPGCA, ficou encarregada de consultar a PROPPi para se certificar que a 53 
deliberação do Colegiado não fira qualquer norma ou resolução específica. Em seguida, (2.2) 54 
Situação do mestrando Gabriel Jaurequi (novo prazo para entrega de monografias) – o 55 
Professor Luiz Sérgio de Oliveira relatou os problemas gerados pela não entrega das monografias 56 
do primeiro semestre de 2010 pelo Mestrando Gabriel Jaurequi, que ficou de entregá-las junto a um 57 
atestado médico acerca de acidente sofrido. A questão voltará em futura Reunião do Colegiado. O 58 
Professor Luiz Sérgio de Oliveira relatou ainda a reprovação da Mestranda Lívia Pagano na 59 
disciplina Geração e Comunicação do Conhecimento, oferecida pelo Professor Pedro Hussak, por 60 
não respeitar os prazos para a entrega das monografias. Ainda a respeito de (2.3) Outras 61 
deliberações administrativas, a plenária aprovou por unanimidade o projeto de pós-doutoramento, 62 
intitulado “Círculo de Mulheres da Arte da Terra – ativando a produção plástica feminina na 63 
Mangueira”, de autoria da Professora Isabela Frade (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 64 
UERJ), a ser desenvolvido no PPGCA sob a supervisão do Professor Luiz Sérgio de Oliveira, em 65 
parceria com o programa de pós em artes da Universidade de São Paul (USP). Por último, o 66 
Professor Luiz Sérgio de Oliveira informou os presentes acerca da realização do Fórum dos 67 
Coordenadores dos programas de pós-graduação em artes / artes visuais na UFF nos próximos dois 68 
anos (2011 e 2012), como consequência da eleição do Professor para a Corodenação do Fórum 69 
ocorrida em setembro último em Salvador, BA. Às doze horas e quarenta e cinco minutos, não 70 
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Reunião Ordinária do Colegiado 71 
do PPGCA-UFF, Professor Luiz Sérgio de Oliveira, deu por encerrada a Reunião do Colegiado, 72 
cuja Ata é assinada pelo Presidente e pela Secretária da Reunião, Professora Martha de Mello 73 
Ribeiro. 74 
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