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 Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia dez de dezembro 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 o Professor 3 
Luciano Vinhosa Simão como Secretário da Reunião. Também estiveram presentes à Reunião os 4 
Professores Doutores Antonio do Nascimento Moreno, Beatriz Cerbino, Lígia Dabul, Luiz 5 
Guilherme Vergara, Martha D’Angelo, Pedro Hussak e Ued Maluf. A Reunião teve a seguinte 6 
Pauta: (1) Informes; (2) Informações acerca dos trabalhos da Comissão de Recredenciamento 7 
Docente do PPGCA; (3) Deliberação sobre Pareceres da Comissão de Credenciamento dos 8 
novos docentes do PPGCA: Professores Andrea Copeliovitch, Jorge Vasconcellos e Tania 9 
Rivera; (4) Recredenciamento do Professor Pedro Hussak como Professor do corpo 10 
permanente do PPGCA; (5) Situação dos Mestrandos Ana Aparecida S Ramos, Germana L 11 
Araújo, Jansen R O Ramos e Pedro Vitor Vieira; (6) Situação do Mestrando Gabriel Jaurequi 12 
em relação ao atraso na entrega das monografias do semestre 01-2010; (7) Desligamento dos 13 
Mestrandos da turma de 2008 - Ania Rodriguez Alonso e Sérgio T Machado; (8) Assuntos 14 
gerais. Dando início aos trabalhos, o Presidente da Reunião apresentou sucintamente informações 15 
acerca da conclusão das obras no IACS, cuja entrega está prevista para o dia 22 de dezembro 16 
próximo; relatou os entendimentos mantidos entre os coordenadores dos três programas de pós do 17 
IACS e a direção do Instituto com vistas ao redesenho e utilização dos espaços do segundo andar do 18 
IACS 2,  após a desocupação desses espaços, prevista para 24 de janeiro próximo; informou que a 19 
Coordenação marcou o período de 14 a 16 de março de 2011 para a entrega, por parte dos 20 
mestrandos do PPGCA, das monografias das disciplinas cursadas no semestre 02-2010; e que tão 21 
logo esteja concluído o processo de credenciamento dos novos docentes junto ao PPGCA, terá 22 
início a montagem dos quadros de disciplinas para o ano de 2011 no PPGCA (1º e 2º semestres). 23 
Passando-se ao item (2) Informações acerca dos trabalhos da Comissão de Recredenciamento 24 
Docente do PPGCA, mais uma vez o Professor Luiz Sérgio de Oliveira lembrou / detalhou para os 25 
colegas os procedimentos que nortearam o processo de recredenciamento dos docentes do PPGCA, 26 
desde a construção coletiva dos critérios no âmbito do Colegiado do PPGCA, quanto pela aplicação 27 
dos referidos critérios na avaliação da Comissão de Recredenciamento Docente do PPGCA. Depois 28 
desses esclarecimentos, foi procedida a leitura, conforme solicitação dos Professores Heloísa 29 
Machado e Antonio Moreno, de mensagem encaminhada por esses Professores. Ao término da 30 
leitura, e com a chegada do Professor Antonio Moreno à reunião, a palavra lhe foi passada, ocasião 31 
em que manifestou sua insatisfação com o processo e o resultado da avaliação. Após breves debates 32 
e esclarecimentos a respeito, e aproveitando que o assunto havia entrado em discussão, o Professor 33 
Luiz Sérgio de Oliveira propôs ao Colegiado a inversão de pauta, contando com a anuência do 34 
Colegiado, passando-se então ao item (5) Situação dos Mestrandos Ana Aparecida S. Ramos, 35 
Germana L. Araújo, Jansen R. O. Ramos e Pedro Vitor Vieira. O encaminhamento das 36 
discussões em torno da situação dos mestrandos foi dividido em duas partes, tratando-se primeiro 37 
daqueles mestrandos da turma de 2009, e em seguida, do mestrando da turma de 2010. Com relação 38 
aos primeiros, depois de esclarecimentos e debates, e da manifestação favorável do Professor 39 
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Antonio Moreno, presente à reunião, o Colegiado aprovou por unanimidade dos presentes a decisão 40 
de que o Professor Antonio Moreno seja convidado a concluir a orientação dos mestrandos Ana 41 
Aparecida S Ramos, Germana L Araújo e Jansen R O Ramos, todos da turma de 2009. Para tanto, a 42 
Coordenação do PPGCA encaminhará à PROPPi a solicitação de recredenciamento provisório do 43 
Professor Moreno como Professor Colaborador do PPGCA pelo tempo necessário para a conclusão 44 
das três dissertações de mestrado, estimado em até meados de 2011. Passando-se a deliberação 45 
acerca da situação do mestrando Pedro Vitor Vieira, da turma de 2010, orientado pela Professora 46 
Heloísa Machado, depois de esclarecimentos e debates que incluíram a participação de quase a 47 
totalidade dos presentes, o Colegiado aprovou a decisão de que o mestrando Pedro Vitor Vieira seja 48 
encaminhado a outro(a) orientador(a) no âmbito do PPGCA de sua livre escolha (respeitados os 49 
limites institucionais), uma vez que Professora Heloísa Machado não teve seu recredenciamento 50 
recomendado e que a orientação em questão estaria ainda em sua fase inicial. A decisão contou com 51 
oito votos favoráveis e um contrário, identificado como o voto do Professor Antonio Moreno, que 52 
declarou “não achar correto a troca de orientador”. Passou-se em seguida ao item (3) Deliberação 53 
sobre Pareceres da Comissão de Credenciamento dos novos docentes do PPGCA: Professores 54 
Andrea Copeliovitch, Jorge Vasconcellos e Tania Rivera, que depois dos esclarecimentos 55 
necessários, foi encaminhado para deliberação do Colegiado, que aprovou pela unanimidade dos 56 
presentes os Pareceres da Comissão de Credenciamento dos novos docentes do PPGCA, a respeito 57 
do credenciamento junto ao PPGCA dos Professores Doutores Andrea Copeliovitch, Jorge 58 
Vasconcellos e Tania Rivera. Em seguida, o Colegiado passou ao item (4) Recredenciamento do 59 
Professor Pedro Hussak como Professor do corpo permanente do PPGCA, sendo aprovado por 60 
unanimidade dos presentes o recredenciamento do Professor Pedro Hussak (presente à reunião) com 61 
parte do corpo permanente do PPGCA, deixando assim a condição de Professor Colaborador do 62 
Programa. Para tratar do item (6) Situação do Mestrando Gabriel Jaurequi em relação ao atraso 63 
na entrega das monografias do semestre 01-2010, foi chamado à sala o mestrando Gabriel 64 
Jaurequi. Depois dos esclarecimentos do Professor Luiz Sérgio de Oliveira, representando a 65 
Coordenação do Programa, acerca dos prazos, atrasos e conseqüências acerca da entrega das 66 
monografias de disciplina, conforme deliberação anterior do Colegiado, a palavra foi passada ao 67 
mestrando que esclareceu suas dificuldades para cumprir o prazo de entrega das monografias das 68 
disciplinas cursadas no semestre 01-2010, que incluíram um acidente (atropelamento) e suas 69 
conseqüências físicas e psicológicas, além de viagem a trabalho aos Estados Unidos. Depois dos 70 
esclarecimentos e de respostas a algumas perguntas dos presentes, a Coordenação foi autorizada a 71 
entregar as referidas monografias aos respectivos professores para avaliação, esclarecendo que a 72 
nota máxima possível seria 7,0 (sete). Passando-se ao último ponto da pauta, (7) Desligamento dos 73 
Mestrandos da turma de 2008 - Ania Rodriguez Alonso e Sérgio T. Machado, depois dos 74 
esclarecimentos e das manifestações de consternação, foi deliberado pela unanimidade dos 75 
presentes o desligamento dos mestrandos Ania Rodriguez Alonso e Sérgio Teixeira Machado, da 76 
turma com ingresso em 2008, e que deixaram cumprir todos os prazos aceitáveis para a conclusão 77 
do Mestrado em Ciência da Arte do PPGCA. Às onze horas e quarenta e cinco minutos, não 78 
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Reunião Ordinária do Colegiado 79 
do PPGCA-UFF, Professor Luiz Sérgio de Oliveira, deu por encerrada a Reunião do Colegiado, 80 
cuja Ata é assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião, Professor Luciano Vinhosa Simão 81 
e rubricada pelos demais Professores presentes. 82 
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