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Aos vinte e sete dias do mês abril do ano de dois mil e dezessete, às onze horas e 1 

trinta minutos, na sala 210 do Instituto de Arte e Comunicação Social reuniu-se o 2 

Colegiado do Curso de Produção Cultural presidida e secretariada pela coordenadora 3 

em exercício Profa. Neide Marinho. A reunião contou ainda com a presença dos Profs. 4 

João Luiz Pereira Domingues e Renato Franco, vice-coordenador do curso de Historia, 5 

e dos discentes Nathan de Assis Campos, Maria E. R. Vasconcelos e Matheus da 6 

Silva Valadão. A pauta proposta para a reunião continha os seguintes pontos: 1 - 7 

Informes; 2 – Aprovação da ata anterior; 3 – Repensar a transversalidade das três 8 

áreas do curso para fins de orientação; 4 – Repensar a logomarca do curso de 9 

Produção Cultural. 1 - Informes: O Prof. João informou que o Prof. Leandro de Paula 10 

foi aprovado no processo seletivo para professor substituto para a área de 11 

planejamento. O Prof. João sugeriu que a coordenação entre em contato com 12 

Departamento de Artes para agilizar contratação do Prof. Leandro e que a 13 

coordenação agradeça ao Prof. Kyoma pelo trabalho realizado. O Prof. João informa 14 

que estão abertas as inscrições de projetos de iniciação cientifica na FAPERJ ate o dia 15 

dezoito de maio. O Prof. João informou o resultado das seleções de monitoria, tendo 16 

sido aprovados para as disciplinas de Políticas Culturais e Práticas Experimentais em 17 

Produção Cultural, Mariana Silva e Jackson Jacques, respectivamente. 2 - Aprovação 18 

da ata anterior: foi aprovada a ata da reunião anterior. 3 – Repensar a 19 

transversalidade das três áreas do curso para fins de orientação: por falta de quorum o 20 

assunto não foi tratado. 4 – Repensar a logomarca do curso de Produção Cultural: O 21 

Prof. João sugere que o assunto seja amplamente discutido, pois esta reunião não tem 22 

quorum para deliberar sobre esse assunto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 23 

a reunião às 12 horas e dez minutos e eu, Neide Marinho, lavrei a presente ata. 24 

Niterói, 27 de abril de 2017. 25 


