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Reunião de Colegiado do curso de Produção Cultural – 31/08/2020
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às catorze horas, reuniu-se em sessão
remota (on-line), excepcionalmente por conta da pandemia do COVID-19, o Colegiado do
Bacharelado em Produção Cultural contando com a presença do coordenador em exercício
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(coordenador pro tempore) Luiz Augusto F. Rodrigues, presidindo e secretariando a reunião, dos
professores Frederico Lustosa da Costa (STA), Luiz Guilherme Vergara (GAT), Luiz Mendonça
(GAT), Martha de Mello Ribeiro (GAT), Neide Marinho (GAT) e o discente André Lapa. O
coordenador apresentou a pauta da reunião, que foi devidamente aprovada: 1. Aprovação da ata
de 30 de julho; 2. Referendo aos Planos de Atividades das disciplinas remotas de 2020/1; 3.

15

Informe sobre: CH síncrona; resultado da seleção de monitoria; ACE 2020/1 para alunos
concluintes; novo horário da disciplina do GHT; relato das reuniões com alunos (19/ago) e
com professores (19/ago); informes gerais. Iniciada a reunião e aprovada a Ata anterior, passouse ao ponto 2 ao que foi apresentado que todos os docentes envolvidos com disciplinas
obrigatórias, de todos os períodos, enviaram seus respectivos Planos de Atividades, de acordo com a
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Resolução da PROGRAD para o semestre 2020/1. Passou-se ao ponto 3 com os seguintes informes.
As atividades síncronas do semestre remoto ficarão em torno de 30% das cargas horárias de cada
disciplina; foi feito o processo seletivo das duas bolsas de monitoria vinculadas à Coordenação de
curso; a única ACE para os concluintes de 2020.1 referiu-se ao Trabalho Final 2 tendo-se inscrito 23
alunos mas apenas 11 defenderam a monografia; quando aos horários das disciplinas foi informada
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a manutenção de toda a oferta de disciplinas obrigatórias conforme previsto em fevereiro de 2020, á
exceção da disciplina Realidade socioeconômica e política brasileira, do GHT, que graças à
professora Larissa Viana - representante neste colegiado - teve seu horário finalmente adaptado às
melhores necessidades do curso (ficando com horário corrido, das 9 às 13h, nas quintas-feiras);
foram feitos relatos sobre as reuniões com alunos e a com os professores, momentos nos quais
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foram dados todos os informes sobre a longa reunião ocorrida em 13 de agosto da PROGRAD com
os coordenadores e chefes de departamento; passando-se aos demais informes gerais o coordenador
ponderou sobre os retornos iniciais dos discentes em relação aos contatos para o início do semestre,
ao que o aluno André destacou que se estar começando o semestre já é uma vitória de toda a
mobilização da universidade. Sem nada mais a tratar a reunião foi finalizada às quinze horas e eu,
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Luiz Augusto F. Rodrigues, lavrei a presente ata.

