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Ata da Reunião do Colegiado em 27 de junho de 2019
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Às quatorze horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e dezenove, no
Instituto de Arte e Comunicação Social, reuniu-se o colegiado do curso de
Produção Cultural, com a presença dos seguintes docentes: Marina Bay
Frydberg, presidindo e secretariando a sessão, João Domingues e Luiz
Augusto Rodrigues, e dos discentes André Lapa e Silva Medeiros e Pedro Lima
MacPherson Garcia de Paiva. A coordenadora apresentou a proposta de pauta
sendo aprovada por unanimidade. 1. Informes; 2. Aprovação da ata anterior;
3. Análise dos processos de rematrícula, reingresso e transferência
interinstitucional; 4. Aprovação ad referendum das vagas dos TRM 2020;
5. Cursos correlatos para pedidos de abertura de vagas. Passou-se aos
informes. A professora Marina comunicou as atas das reuniões ordinárias e
extraordinárias de colegiado e das reuniões do NDE já se encontram no site da
UFF de Controle de Atas. A coordenadora informou também as demandas de
modificação de horários aprovadas na última reunião foram levadas ao
departamento que conseguiu de forma muito expressiva atender as
solicitações. Passou-se para a aprovação da ata da reunião anterior que foi
aprovada por unanimidade. O terceiro item da pauta que tratava dos processos
de rematrícula e reingresso que foram todos deferidos. O pedido de
transferência interinstitucional foi indeferido, a plenária reafirmou a decisão de
não aceitar transferências de cursos de produção cultural do estado que não
seja via TRM. Passou-se ao quarto ponto da pauta, a aprovação ad referendum
das vagas de TRM 2020, uma vaga para mudança de localidade, duas vagas
para mudança de curso, uma vaga para reingresso por concurso e uma vaga
para transferência facultativa, totalizando cinco vagas por semestre em 2020. A
distribuição de vagas foi aprovada por unanimidade. O último ponto da pauta
tratava da solicitação de oferta de vagas nos seguintes cursos de história,
geografia, sociologia, antropologia, ciências sociais, administração, serviço
social, arquitetura, segurança pública, direito, turismo e pedagogia. Sem mais,
encerrou-se a reunião, e eu Marina Bay Frydberg, lavrei a presente ata.

