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Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às doze 1 

horas e 25 minutos, no Instituto de Arte e Comunicação Social reuniu-se o 2 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Produção Cultural presidida 3 

pela coordenadora do curso Profa. Marina Bay Frydberg e secretariada pela 4 

mesma. A reunião contou com a presença dos seguintes professores: João 5 

Domingues e Luiz Augusto Fernandes Rodrigues. A pauta proposta para a 6 

reunião continha os seguintes pontos: 1. Aprovação da ata da reunião anterior; 7 

2. Carga horária das disciplinas de 30h e 45h; 3. Avaliação institucional dos 8 

professores(as); 4. Reunião de planejamento do semestre. Passou-se, então, 9 

ao primeiro ponto da pauta. A plenária aprovou a ata anterior. Iniciou-se então 10 

a discussão sobre a possibilidade de alteração da carga horária das disciplinas 11 

de 30h – Introdução aos Estudos em Produção Cultural, História do Patrimônio 12 

Cultural, Seminário Experimental em Produção Cultural – e da disciplina de 45h 13 

– Arte Brasileira e Cultura Contemporânea. Após discussão a plenária 14 

reconhece a necessidade de avaliação da alteração e propôs levar para o 15 

colegiado a discussão de forma mais ampla, incluindo os alunos e alunas no 16 

debate. Passou-se ao ponto 3 da pauta, a coordenadora apresentou as 17 

avaliações institucionais dos professores(as) e a orientação de que fosse 18 

debatida a questão em colegiado. A plenária indicou um acompanhamento 19 

mais continuado das avaliações – por três semestres – para que fosse possível 20 

a realização de uma interpretação mais embasada. Sugeriu, também, que a 21 

coordenação faça alguma ação de incentivo aos alunos e alunas para que 22 

preencham a avaliação no final do semestre. O quarto ponto da pauta foi 23 

apresentado pela coordenadora à ideia da realização de uma reunião de todos 24 

os professores e professoras do curso de Produção Cultural. A plenária 25 

concordou com a ideia e foi definido que a reunião acontecerá na semana 26 

anterior ao início das aulas (18 de março), em data a ser definida pela 27 

coordenação por conta das matrículas dos ingressantes. Nada mais havendo 28 

para tratar foi encerrada a reunião às treze horas e eu, Marina Bay Frydberg, 29 

lavrei a presente ata. 30 

Niterói, 11 de dezembro de 2018. 31 


