
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ATA DE REUNIÃO 
 

PPGCC 

 

Data 
29/06/2021 

Local 
 Plataforma TEAMS 

Hora início 
14h 

Hora fim 
16h 

Coordenadora da reunião 

Profa. Ana Paula da Rosa 

Responsável pela ata 

Vanessa Esperafico 

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, Sonia Montano e Tiago Lopes. 

 
Não participaram: José Luiz Braga e Pedro Gilberto Gomes. 

Assunto Comentários 

1.   Informações sobre diretrizes do 
processo de planejamento estratégico 
institucional da pós-graduação; 

Coordenação informa ao Colegiado que o objetivo da reunião é compartilhar os encaminhamentos 
sobre o planejamento estratégico que está sendo discutido junto a Universidade. Explica o processo 
desde o início de como foi a construção de todas as etapas e como se chegou ao número e nome 
dos eixos propostos pela Instituição. Haverá outras reuniões que seguirão com discussões sobre o 
assunto. A Diretora da Unidade de Pesquisa e Pós-Graduação fará uma reunião com o Colegiado 
para expor com mais clareza e mobilização sobre o trabalho a ser realizado. 
Coordenação apresenta ao Colegiado algumas propostas recebidas de professores do PPG, com 
sugestões de números de linhas que devem compor o PPG, nomes de linhas de pesquisa, assim 
como composição de professores por linha. As linhas de pesquisa devem conversar com os eixos 
propostos pela Universidade. 
Os próximos passos do processo são: 
1) Pensar e avaliar como os professores e as linhas se veem neste redesenho; 
2) Avaliar as propostas anteriores em conjunto com a linha transversal para (re) adaptar as 
propostas, ante o cenário. Envio de propostas à Coordenação para deliberação do colegiado até dia 
05/07;  
3) Organizar, reescrever e propor nova redação para linhas/ área de concentração/ regimento/ 
estrutura curricular mais ementas, PPP e argumentação CAPES.  
Professores comentam que foi agendado uma reunião com a Diretora da Unidade de Pesquisa e 
Pós-Graduação com todos os professores dos PPGs da Escola da Indústria Criativa para o dia 05 
de julho. 
Coordenação fala sobre os critérios dos professores compartilhados e comenta que é preciso pensar 
numa maneira para que os professores da linha transversal conversem mais com as linhas do 
Programa. Sugere que os professores olhem as propostas de composições de linhas de pesquisa e 
que aos poucos pudessem ir redesenhando o que os professores já haviam iniciado, para que até a 
próxima segunda-feira, dia 05 de julho, isso pudesse ser remetido à Coordenação, para que se crie 
um fluxo de trabalho e com isso, se faça a organização de grupos menores de trabalho. 
 
 


