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 Às quatorze horas e dez minutos do dia vinte e nove de abril de dois mil e onze 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 Luiz Sérgio de Oliveira, e a Professora Martha 3 
de Mello Ribeiro como Secretária da Reunião. Também estiveram presentes à Reunião os 4 
Professores Beatriz Cerbino, Jorge Vasconcellos, Luciano Vinhosa, Luiz Guilherme Vergara, Pedro 5 
Hussak, Ued Maluf e Wallace de Deus Barbosa, além dos Representantes Discentes Carlos Lima e 6 
Ivana Grehs. A Reunião teve a seguinte Pauta: (1) Informes: Situação da acumulação de bolsas 7 
com atividades remuneradas; Prazo para entrega das monografias das disciplinas; Prazo final 8 
para defesa da dissertação da turma de 2009; Processo de reformulação do Regimento 9 
Interno do PPGCA e revisão geral do Curso de Mestrado em Ciência da Arte; (2) 10 
Deliberações: (a) Prazo para qualificação dos Mestrandos da turma de 2010 e outras medidas; 11 
(b) Prazos de qualificação e defesa de dissertação para turma de 2011; (5) Assuntos gerais: 12 
Discussão acerca da possibilidade de revisão da política de bolsas do PPGCA. Dando início aos 13 
trabalhos, o Presidente da Reunião apresentou sucintamente informações acerca do agendamento da 14 
visita do Prof. Walkimar Carneiro, Coordenador de Pós da PROPPi, ao PPGCA; do mal-estar 15 
gerado pelo Ofício da Capes quanto ao acúmulo de bolsas de estudos e atividades remuneradas; da 16 
necessidade de agendamento das defesas e qualificações em formulário próprio elaborado pela 17 
Secretaria do Programa; reafirmação dos prazos para a entrega das monografias das disciplinas, 18 
conforme estabelecido no Calendário Anual do Programa. Em seguida, a plenária discutiu acerca da 19 
necessidade de reformulação do Regimento Interno do PPGCA, de maneira a adequá-lo aos termos 20 
do novo Regimento Geral de Pós-Graduação da UFF, ao mesmo tempo em que foi construído um 21 
consenso com vistas à promoção de uma revisão geral do Curso de Mestrado em Ciência da Arte, o 22 
que inclui mudança das linhas de pesquisa e realinhamento do corpo docente, nova grade de 23 
disciplinas, e eventualmente um novo nome para o Curso, além do que for necessário, ficando 24 
decidido que a primeira reunião com esta finalidade ocorrerá às 14 horas do dia 06 de maio de 25 
2011. Nesta discussão preliminar os presentes puderam fazer sugestões que serão melhor elaboradas 26 
nas reuniões específicas. Passando-se às Deliberações, (a) a Plenária aprovou o prazo final de 31 27 
de agosto de 2011 para o Exame de Qualificação dos Mestrandos da Turma de 2010, 28 
conforme proposto pela Representação Discente. Além disso, ficou decidido por unanimidade 29 
que os Mestrandos da referida Turma que não qualificassem seus Projetos no prazo acima 30 
estabelecido perderiam o direito à Bolsa de Estudos. Quanto ao prazo para a Qualificação da 31 
Turma de 2011, (b) a Plenária aprovou o prazo final de 30 de junho de 2012. Às dezesseis horas 32 
e quarenta minutos, não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Reunião 33 
Ordinária do Colegiado do PPGCA-UFF, Professor Luiz Sérgio de Oliveira, deu por encerrada a 34 
Reunião do Colegiado, cuja Ata é assinada pelo Presidente e pela Secretária da Reunião, Professora 35 
Martha de Mello Ribeiro e rubricada pelos demais Professores presentes. 36 

 
 

  
 

Martha de Mello Ribeiro 
Secretária da Reunião 

 Luiz Sérgio de Oliveira 
Presidente do Colegiado do PPGCA-UFF 

 


