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REUNIÃO PPGIC 

Dia 25/07/2019 

 

Pauta: 

 a) avaliação geral de situação; 

 b) calendário de reuniões do 2º semestre. 
 

Local e horário: Prédio Administrativo, sala de reunião 1, às 09:00h. 

Presentes: Waleska, Regiane (à distância), Adriano, Pedro, Francesca e Sérgio. Mariella, Lúcio e 
Rubens informaram os motivos que os impediram de participar. 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO 

  

 No início da reunião, Sérgio informou sobre o processo de sua remoção para o CCAAB, 

publicada em 18/07/2019. O fato, ao implicar a lotação e exercício em outro campus, tende a 

dificultar, e mesmo a inviabilizar, o cumprimento de suas atividades no CECULT, entre as quais 

a coordenação da Comissão PPGIC. Informou que sua intenção é prosseguir com esse 

compromisso, à medida que puder conciliar com as demandas do CCAAB. 

 No que se refere à definição das linhas de pesquisa do APCN, informou que foram realizadas 

duas reuniões (11 e 12/06/2019) com docentes não integrantes da comissão e interessados 

em participar do APCN e/ou se credenciar no futuro mestrado, no sentido de pensar e 

desenvolver uma proposta de projeto de pesquisa para a 2ª linha de pesquisa. A ideia é buscar 

uma condição de equilíbrio entre as linhas, considerando que a 1ª linha deverá adotar como 

ponto de partida/base (ao menos, para a consistência inicial) o projeto de pesquisa sobre 

Festas e Cidades. Referiu-se à dificuldade em reunir os(as) interessados(as), em vista da 

concorrência de inúmeros afazeres que têm comprometido a disponibilidade da maior parte 

dos convidados às referidas reuniões. Em vista de tal dificuldade, não se avançou na proposta 

de um 2º projeto de pesquisa. 
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 Sérgio apontou a alternativa de adotar o projeto Cidades e Festas como projeto guarda-chuva, 

como na primeira proposta do APCN. Nesse caso, a dificuldade estaria em integrar todo o 

corpo docente, das duas linhas de pesquisa, no escopo deste projeto, o que representa outra 

enorme dificuldade. A ideia inicial de um projeto para cada linha, além de mais interessante, 

ainda faz jus à persistência. 

 Adriano defendeu a ideia de que a Comissão deve definir o grupo que realmente vai trabalhar, 

ainda que sejam poucos os que venham a aderir à proposta do APCN. Todos concordaram com 

a ideia e que o propósito era esse, definir um grupo que, de fato, trabalhe na construção da 

proposta, observando que, além de atender às demandas qualitativa e quantitativa de 

produção científica, distribua-se, de forma mais ou menos equitativa, em duas linhas de 

pesquisa coesas, integradas e convergentes para uma área de concentração. O problema está 

exatamente na definição da 2ª linha e os docentes/pesquisadores que dela participarão. Tais 

observações indicam que a estratégia deve passar do convite mais geral a possíveis 

interessados ao convite particular a alguns colegas que tenham o perfil desejado para o APCN, 

o que supõe definir as linhas de pesquisa. 

 No intuito de apontar um caminho para a 2ª linha, Waleska sugeriu que ela poderia 

contemplar a área de educação, considerando que tenha demanda certa na localidade e 

região. Regiane observou que se deve ter cuidado para não termos uma linha muito voltada à 

educação, à área pedagógica, uma vez que não temos docente/pesquisadores suficientes para 

compor tal linha. Além disso, Sérgio lembrou que é indispensável que as duas linhas de 

pesquisa convirjam para a área de concentração, de modo que a proposta do mestrado tenha 

coerência e integração, sobretudo, porque se trata de uma proposta interdisciplinar. O tema 

educação, sem dúvida, suscita muito interesse, mas deve ser bem delimitado se for uma opção 

temática no âmbito da 2ª linha de pesquisa. 

 Francesca chamou a atenção para a necessidade e importância de definirmos nomes de 

pesquisadores com maior expressividade, em termos de experiência e produção científica, 

para cada linha de pesquisa, considerando a relativa “imaturidade” de boa parte do grupo, 

especialmente, no que se refere à orientação à pesquisa. Todos concordaram com a relevância 

e o valor estratégico de tal procedimento, mas é necessário que as linhas de pesquisa sejam, 

pelo menos, predefinidas para que possamos pensar em nomes a convidar. 
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 Como sugestão para a definição de uma das linhas de pesquisa, Francesca sugeriu 

contemplasse o tema “Cultura Popular” ou algo que perpasse a “educação patrimonial”. 

 Quanto ao calendário de reuniões do Grupo PPGIC no 2º semestre de 2019, ficaram definidas 

as seguintes datas: 

 28 de agosto; 

 18 de setembro; 

 23 de outubro; 

 27 de novembro; 

 18 de dezembro. 

 Local e horário: ficaram definidos a sala de reunião 1 (DIREC) e às 09:00h. 

 

25 de julho de 2019. 
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