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Às doze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de março do ano de dois mil 1 

e dezoito, na sala B109 do Instituto de Arte e Comunicação Social, reuniu-se o 2 

colegiado do curso de Produção Cultural, com a presença dos seguintes 3 

docentes: Marina Bay Frydberg, presidindo e secretariando a sessão, Flávia 4 

Lages de Castro, João Luiz Pereira Domingues e Luiz Carlos Mendonça. E da 5 

representante discente Julia Toranzo. A coordenadora expôs o único ponto a 6 

ser tratado na plenária, que se refere à solicitação da ex-aluna do curso Renata 7 

Fernandes Quintanillas. Através do processo 23069.03182/2018-19, a ex-aluna 8 

solicita a revisão do seu coeficiente de rendimento de 6,1, o que foi impeditivo 9 

da obtenção de uma bolsa de doutoramento. A ex-aluna identificou dois erros 10 

no seu histórico: o primeiro é da disciplina GCO00257 – Assessoria de 11 

Imprensa que aparece sem créditos, o que influencia a conta do CR; e a 12 

disciplina GFL04003 – Introdução à Filosofia que aparece como reprovada em 13 

1998.2, no entanto a aluna foi dispensada da disciplina. A correção desses dois 14 

erros não seria suficiente para o CR atingir 7,0, mínimo necessário para 15 

obtenção da bolsa, então a ex-aluna solicita a exclusão do histórico das 16 

disciplinas em que foi reprovada por frequência insuficiente. Após apreciação 17 

do exposto, o colegiado deliberou pela solicitação para PROGRAD de correção 18 

dos dois erros indicados pela aluna, mas não pela retirada das disciplinas em 19 

que a aluna foi reprovada por frequência insuficiente, uma vez que, por se 20 

tratar de uma questão existente há mais de 10 anos, seria impraticável decidir 21 

sob um objeto tão pregresso, onde a atual coordenação do curso não tem o 22 

mínimo conhecimento de como tais procedimentos eram tratados e 23 

determinados à época. Sem mais, encerrou-se a reunião, e eu Marina Bay 24 

Frydberg, lavrei a presente ata. 25 


