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ATA Nº 39 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
(CEPG)
Ata da Sessão Ordinária da Comissão de PósGraduação (CEPG), realizada no dia 21 de
novembro de 2017, às 14 horas e 30 minutos, na sala
308.
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos,
teve início a reunião ordinária do Programa de Pós-graduação em História da Arte na sala 308 no
campus Guarulhos. Participaram da reunião os professores doutores: José Geraldo Costa Grillo
(Coordenador), Ana Maria Pimenta Hoffmann, André Luiz Tavares Pereira, Angela Brandão,
Cássio da Silva Fernandes, Jens Michael Baumgarten, Leticia Coelho Squeff, Manoela Rossinetti
Rufinoni, Marina Soler Jorge, Michiko Okano Ishiki, Vinicius Spricigo. Os professores doutores
Flavia Galli Tatsch, Ilana Goldstein, Marta Denise Da Rosa Jardim, Virginia Gil Araujo, Yanet de
Matos e as discentes Laís Silva e Vivian Berto justificaram ausência. A reunião teve início com
os informes: o coordenador informou sobre duas decisões da Câmara referentes ao PPGHA: 1)
Foi aprovada a proposta de revisão do regimento do programa, a qual será encaminhada para
homologação ao Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, e esclareceu que, depois de
devidamente aprovada, passará a valer somente para os alunos ingressantes em 2018; 2) Foi
acatado o recurso quanto à decisão do desligamento do discente Marco Aurélio Fernándes, com a
condição de que o mesmo defenda até o final de janeiro de 2018 e faça o depósito da dissertação
com 45 dias de antecedência da data da defesa. Em seguida, passou-se à ordem do dia: 1.
Aprovação das atas 38 e Extraordinária: ata 38 aprovada por unanimidade e ata extraordinária
aprovada com 3 abstenções. 2. Curso de Inverno em 2018 oferecido por Pós-doutores: em
julho/18, as pós-doutorandas Karin Philippov e Fabíola Cristina darão uma disciplina condensada aos
alunos do PPGHA. 3. Calendário 2018: aprovado. 4. Prazos de qualificação e defesa em 2016, 2017 e
2018: o coordenador informou que os prazos de qualificação e defesa vão variar conforme o mês

de matrícula inicial dos ingressantes em 2016, 2017 e 2018. Propôs que, a partir dos ingressantes
de 2018, conforme o Artigo 2º do Regimento do PPGHA, a defesa deveráocorrer dentro do prazo
de integralização do programa. Aprovado. 5. Disciplinas do primeiro semestre de 2018:
obrigatória geral e eletivas: quanto às disciplinas do primeiro de 2018, o coordenador ressaltou
que, para o ano que vem, já está em vigor a matriz curricular reformulada do Programa,
conforme decidido na 32ª reunião ordinária de 21 de março de 2017. A CEPG decidiu que: a) a
Obrigatória geral ficará sob a responsabilidade do professor visitante do programa
MaurizioGhelardi e do professor Cássio da Silva Fernandes; b) cada uma das linhas deverá
ofertarao menos uma eletiva e enviar a ementa à secretaria até o final do mês em curso. 6. PAD:
recebidas as propostas para o 1º semestre/18. 7. Relatório Sucupira 2017: O coordenador
informou que vai enviar aos docentes o formulário referente aos dados do programa no ano de
2017 para o preenchimento da plataforma Sucupira. Pediu, quanto a isso, que todos enviem no
prazo e com os dados completos que forem solicitados. Propôs que conste em ata ser este um
dever de todos. Aprovado. 8. Solicitação de troca de orientador: quanto à solicitação de troca de
orientador da discente Marina Oliveira Barbosa, a CEPG decide aceitar tanto a troca quanto a
transferência para a docente Carolin Overhoff Ferreira. 9. Docentes da Linha de Pesquisa Arte,
Política e Filosofia: quanto à recomendação da Câmara de integrar os docentes Carolin
Overhoff Ferreira e Osvaldo Fontes Filho, da linha de pesquisa Arte, Política e Filosofia, em
outra linha do programa, a CEPG resolveu consultá-los sobre duas possibilidades: 1) Ficarem
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vinculados, provisoriamente, como docentes permanentes, à linha de pesquisa Arte e Tradição
Clássica, até que a linha possa ser refeita e reincluída no Programa, conforme decidido na 34ª
reunião ordinária de 16 de maio de 2017, ou 2) Passarem, provisoriamente, para a condição de
orientadores pontuais, com direito a continuarem as orientações em andamento, até o retorno da
linha. A consulta será feita com o prazo de até o final do mês em curso para se pronunciarem. 10.
Solicitação de defesa: o coordenador solicitou autorização da CEPG para, se necessário, aprovar
ad referendum a banca de Marco Aurélio Fernándes. Aprovada. 11. Recurso: quanto ao recurso
de decisão da CEPG dos docentes Carolin Overhoff Ferreira e Osvaldo Fontes Filho, a CEPG,
observando o que está disposto sobre recurso no Regimento do PPGHA e na “Resolução da
Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH sobre os fluxos de processos da PósGraduação”, entende que não é de sua competência deliberar sobre o mesmo. 12. Projeto Jovem
Pesquisador: Elio Moroni Filho, atualmente vinculado como pós-doutorando do PPGHA,
tentará o Projeto Jovem Pesquisador, e, portanto, sua supervisora, profa. Manoela Rufinoni,
solicita à coordenação uma carta de recomendação. Aprovado. 13. Solicitação de trancamento
de matrícula: o coordenador pede a inclusão como ponto de pauta a solicitação de trancamento
de matrícula de Fellipe Eloy Teixeira Albuquerque, chegada de última hora. Aprovada com o
período de 3 (três) meses, conforme atestado médico, com 6 votos a favor e 5 votos contra. A
reunião se encerrou às dezessete horas e vinte 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

