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REUNIÃO PPGIC 

Dia 30/10/2019 

Pauta: 

a) Informes; 

b) Linhas de pesquisa e Área de Concentração (terceira rodada de propostas e 

discussões). 

Local e horário: Sala de reunião 1, prédio administrativo, às 09:00h. 

Presentes: Sérgio, Francesca, Regiane, Rubens e Lucio. Waleska e Mariella informaram os 

motivos de suas ausências. 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO 

 

 A reunião iniciou com considerações sobre o perfil de docentes que compõem o CECULT, 

sobre as condições de fazer pesquisa e publicar; em vista da sobrecarga de atividades e 

das demandas da graduação. 

 A linha 2 é a principal preocupação no momento, tendo  em vista a carência de docentes 

pesquisadores com produção qualificada que atenda às exigências do APCN. 

 Considerações foram feitas sobre a ideia de tratar de Culturas Populares, como forma de 

se abordar, mais especificamente, o contexto regional. Embora seja um conceito muito 

criticado, vem sendo ressignificado. Cultura popular seria um ponto de partida e não de 

chegada. 

 14 docentes cogitados para o APCN: Francesca, Regiane, Lucio, Sérgio, Waleska, Rubens, 

Carlos Alberto Caroso, Fátima Tavares, Roney, Thais, Mariella, Danillo, Claudio Orlando e 

Armando. Reiterou-se a necessidade de proceder uma avaliação curricular quali-

quantitativa, sobretudo, da produção de artigos em periódicos nos últimos 4 anos, a 

partir dos critérios e exigências do documento da área interdisciplinar. Trata-se, 

portanto, de cuidar para que todos os integrantes do corpo docente atendam 
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plenamente às normas de credenciamento/descredenciamento do APCN.  

 Retomou-se as linhas propostas na reunião anterior (18/09/2019): 

 Linha 1: Voltada às LINGUAGENS DAS CULTURAS POPULARES: PROCESSO 

CRIATIVOS, FAZER ARTÍSTICO E CULTURAL, que vê a cultura como linguagem. 

 Linha 2: Voltada às POLÍTICAS CULTURAIS, GESTÃO E PATRIMÔNIO, que vê a 

cultura como processo político. 

 A área de concentração: LINGUAGENS E POLÍTICAS CULTURAIS. 

 Novas ideias: 

 Área de concentração: Estudos da Cultura 

 Linha 1: Cultura: presentificação e representação 

 Linha 2: Cultura: políticas e patrimônio (economia). 

 Ficou, por fim, combinado que todos, individualmente ou em pequenos grupos, 

refletissem sobre linhas de pesquisa que norteiem o APCN, de modo que, claramente, 

contemplem um ponto de convergência, ou seja, a área de concentração. A ideia é 

elaborar e desenvolver ideias para que possamos definir a AC e as duas LP na próxima 

reunião do PPGIC, em 27/11/2019. 

 

 

30 de outubro de 2019. 


