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ATA Nº 34 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
(CEPG)
Ata da Sessão Ordinária da Comissão de PósGraduação (CEPG), realizada no dia 16 de maio de
2017, às 14 horas e 21 minutos, na sala 115.
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte e um
minutos, teve início a reunião ordinária do Programa de Pós-graduação em História da Arte na
sala 115 no campus Guarulhos. Participaram da reunião os professores doutores: José Geraldo
Costa Grillo (Coordenador), Ana Maria Pimenta Hoffmann, Angela Brandão, Cássio da Silva
Fernandes, Elaine Cristina Dias, Ilana Goldstein, Marina Soler Jorge, Michiko Okano Ishiki,
Vinicius Spricigo, Virginia Gil Araujo, Yanet Aguilera. Professor doutor Jens Michael
Baumgarten está em afastamento, professoras doutoras Flavia Galli Tatsch, Leticia Coelho
Squeff, Manoela Rossinetti Rufinoni e Marta Denise da Rosa Jardim justificaram ausência. A
reunião teve início com os informes: Colóquio “Aby Warburg e sua tradição” ocorreu nos dias 9
e 10/05 e sairá um dossiê do evento na revista “Figura”. A professora doutora Elaine Cristina
Dias foi convidada para ser coorientadora de doutorado na UNB. Em seguida, passou-se à ordem
do dia: 1. Aprovação da ata da 33ª reunião ordinária: aprovada por unanimidade. 2. Entrega
formulário PAD 2 para o 2º semestre: homologados os pedidos entregues. O PAD I será dado
pela professora Angela. 3. Edital de seleção 2018: as 4 linhas do novo projeto serão inseridas no
Edital. Apenas haverá uma vaga por docente. Não será aberta vaga para colaborador, mantendose apenas o que o Programa já tem. Manoela enviou a proposta para o Processo Seletivo 2018,
em que o calendário foi aprovado com algumas alterações: a divulgação do resultado geral será
dia 06/11 e não mais dia 03/11; e a data para interposição de recursos será de 07 a 09/11 e não
mais de 06 a 09/11. Grillo atualizará a ementa de acordo com a nova proposta enviada. As linhas
de pesquisa que gostariam de atualizar sua bibliografia devem enviar até dia 17/05. 4.
Recredenciamento dos professores credenciados em 2014: homologados os pedidos
entregues. O professor Jens está fora do Brasil e, ao chegar, enviará seus documentos para Grillo
aprovar ad referendum. 5. Homologação do projeto de doutorado enviado para a Próreitoria: diante do Parecer negativo da Câmara, emitido em ata de sua reunião extraordinária
sobre a proposta para criação do curso de doutorado em História da Arte, a coordenação do
PPGHA reapresentou na reunião ordinária a nova proposta com todas as exigências estabelecidas
pela Câmara, com exceção da extinção da linha de pesquisa Arte, Política e Filosofia, cuja
exclusão foi determinada pelo número excessivamente reduzido de professores. A coordenação
do PPGHA apresentou proposta da CEPG de manter a linha de pesquisa, buscando sanar o
reduzido número de componentes por meio de convite a dois novos professores colaboradores. A
solução foi recusada pela Câmara que determinou que não aprovaria a proposta de doutorado
sem o atendimento a esta exigência e solução do problema, posto que dois professores não
caracterizam uma linha de pesquisa. Uma das soluções exigida pela Câmara, e que deveria ser
cumprida no prazo de 2 dias úteis, em tempo de enviar a proposta à Direção Acadêmica e à PróReitoria, foi a extinção temporária da linha de pesquisa,mas sem nenhum prejuízo aos
docentes, sendo apenas para a redação da proposta de doutorado a ser apresentada à CAPES,
mas que continuará existindo normalmente no Mestrado, sem descredenciamento dos
componentes. No caso de aprovação do APCN pela CAPES, logo em seguida, a linha Arte,
Política e Filosofia será implantada no Doutorado com a inclusão de mais um ou dois professores
permanentes ou de um professor permanente e um professor colaborador para sanar o problema
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da inconsistência numérica da mesma. A coordenação apresentou a proposta de acordo com
o exigido pela Câmara, homologado-se pela CEPG em reunião ordinária. 6. Disciplina em
horário alternativo: pauta para próxima reunião, em que a professora Manoela deve enviar
ementa e horário para aprovação. A sala 304 será de uso exclusivo do PGHA após a abertura do
Arco. 7. Jovem pesquisador: homologado. 8. Pós-doutorado: Gisele Miranda solicitou pósdoutorado no Programa com a supervisão da professora Ana, porém a pauta ficou para a próxima
reunião. Homologado supervisão da professora Elaine com a pós-doc Fabiola Alves. A reunião se
encerrou às dezesseis horas e quarenta e quatro minutos. Sem mais, eu, Fernanda Maria Alves
Lourenço, secretária executiva do Programa de Pós-Graduação em História da Arte, lavrei a
presente ata que será assinada por mim e pelo coordenador.
______________________________
Fernanda Maria Alves Lourenço

__________________
José Geraldo Costa Grillo

