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ATA Nº 43 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
(CEPG)
Ata da Sessão Ordinária da Comissão de PósGraduação (CEPG), realizada no dia 19 de junho de
2018, às 14 horas e 27 minutos, na sala 205.
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte e sete
minutos, teve início a reunião ordinária do Programa de Pós-graduação em História da Arte na
sala 205 no campus Guarulhos. Participaram da reunião os professores doutores: José Geraldo
Costa Grillo (Coordenador), Flavia Galli Tatsch (Vice-coordenadora), Angela Brandão, Cássio
da Silva Fernandes, Elaine Cristina Dias, Ilana Goldstein, Manoela Rossinetti Rufinoni, Marina
Soler, Vinicius Spricigo, Yanet de Matos. Os professores doutores Ana Maria Pimenta Hoffmann,
André Luiz Tavares Pereira e Marta Denise da Rosa Jardim justificaram ausência. A docente
Virginia Gil estava em período de férias. A reunião teve início com a inclusão de um ponto de
pauta: Pedido de banca de qualificação. Em seguida, passou-se aos informes: ocorreu o fórum
dos coordenadores da área de Artes na cidade de Fortaleza, em que, a partir dele, foram
elaboradas 2 cartas com solicitações da área e que serão enviadas para Capes. A seguir passou-se
à ordem do dia: 1. Aprovação da ata 42: foi solicitado que arrumassem dois itens na ata: nome
da bolsa recebida pela aluna Natália Gomes, que seria BEPE, ao invés de BEP; e o sobrenome da
aluna Bruna, que seria Bruna de Assis. Ata aprovada com tais ressalvas de correção. 2.
Calendário 2-2018: homologado. 3. Pedido de bancas de defesa: homologados os pedidos de
banca de defesa dos alunos: Daniela Calvo, Fabriccio Duro e Renato Lopez. 4.Pedido de banca
de qualificação: homologado pedido de banca de qualificação da aluna Nancy Bomentre. 5.
Decisão sobre capa verde: a Câmara de Pós-graduação enviou comunicado acerca dos novos
procedimentos para entrega dos documentos para homologação das bancas de defesas, em que,
dentre eles, estava a decisão, que ficava a critério do próprio Programa, se manteria ou não a
versão final da dissertação em capa dura. Nesse sentido, o PPGHA decidiu por retirar a entrega
dessa versão final em capa dura. 6. Comissão de publicação: a Comissão se reunirã e trará
propostas para a próxima CEPG. 7. Edtial de seleção 2019: homologado. 8. Projeto Getty: a
Unifesp foi convidada para Projeto Getty; projeto para artes não ocidentais. O PPGHA aguardará
resposta oficial da consulta que será feita com docentes acerca de sua participação no projeto. 9.
APCN 2019: decidiu-se por manter as 4 linhas de pesquisa. É necesário que as linhas, a partir
dos documentos enviados (critérios de APCN, Documento de área e Ficha de avaliação),
verifiquem sua descrição para o APCN e trgam para próxima CEPG. 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

