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Data
Local
07/07/2021
Plataforma TEAMS
Coordenadora da reunião

Hora início
10h
Responsável pela ata

Profa. Ana Paula da Rosa

Vanessa Esperafico

Hora fim
12h

Participantes
Professores: Adriana do Amaral, Alberto Efendy Maldonado, Antonio Fausto Neto, Gustavo Daudt Fischer, Jairo Getúlio Ferreira, Jiani Adriana
Bonin, Maria Clara Bittencourt, Rafael Grohmann, Ronaldo César Henn, e Tiago Lopes.
Não participaram: José Luiz Braga, Sonia Montano e Pedro Gilberto Gomes.
Assunto
Comentários
Coordenação
inicia
a
reunião
informando
que
a ideia é que o Colegiado pense na linha transversal
1. Planejamento estratégico PPGCC;
e se discuta um pouco sobre as linhas de pesquisa. O nome da linha de pesquisa transversal da
Escola da Indústria Criativa é “Linguagens, transformação social e tecnodiversidade”. É possível o
PPG fazer adaptações no nome, mas que permaneça a ideia central da ementa da linha de pesquisa
transversal, preservando os elementos dessa linha. A proposta do Colegiado é de se ter 3 linhas de
pesquisa, sendo 1 delas transversal.
Professores discutem sobre compartilhamento de professores em outros PPGs e sobre a quantidade
de professores que devem fazer parte da linha transversal, pois deve haver um equilíbrio dentro do
Programa nessa divisão de professores por linha de pesquisa.
A Prof. Maria Clara apresenta ao Colegiado algumas propostas de linhas de pesquisa e distribuição
de professores por linha. Professores discutem as propostas apresentadas.
Coordenação também apresenta ao Colegiado um esboço com sugestões de nomes de linhas de
pesquisa e indicação de professores por linha. Professores debatem as propostas trazidas pela
Coordenação e em consenso decidem seguir a discussão em uma das propostas apresentadas.
Coordenação informa que as linhas do Programa e a ementa dessas 3 linhas de pesquisa devem
ser entregues até a próxima segunda-feira, dia 12/07, não é preciso nesse momento, fazer a
indicação dos professores para cada linha.
Abaixo, o calendário elaborado pela Unidade de Pesquisa e Pós-Graduação para as próximas
etapas:
Até 08/07 – elaboração de ementas e envio à UAPPG de ementas das linhas e área de concentração;
Até 14/07 – Disciplinas da escola – ementas em diálogo com outros PPGs;
Mês de julho, até 15/08 – Redação do PPT e atualização do Regimento;
12/08 e 09/09 – Câmera
26/08 e 23/09 - CONSUN
Coordenação informa que a área de concentração não seria alterada e solicita que os professores
façam a primeira entrega das linhas de pesquisa e suas ementas, juntamente com a área de
concentração.

