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REUNIÃO PPGIC 

Dia 11/06/2019 

 

Presentes: Waleska, Mariana Balen, Juliana Neves e Sérgio. 

 

 Apresentação do PPGIC 

 Foi feita uma breve exposição da história do PPGIC e dos desafios implicados 

na (re)construção do APCN. 

 Falou-se dos avanços do PPGIC, em especial, das reuniões de estudos que 

resultaram na elaboração e aprovação do projeto de pesquisa Cidades e 

Festas [...]. Que este projeto deverá dar a consistência inicial a uma das linhas 

do APCN. 

 Esclareceu-se o propósito da reunião, basicamente, formar/articular um 

grupo de “novos” pesquisadores na construção de uma 2ª linha de pesquisa 

do PPGIC, com base em um 2º projeto coletivo de pesquisa. 

 Ideias sobre o 2º projeto/2ª linha de pesquisa do PPGIC 

 Mariana Balen: Expôs seu interesse por estudar a apropriação (e uso) do 

espaço urbano pelos rituais e práticas religiosas; pelos percursos ou 

itinerários e pelos pontos significativos do espaço nas manifestações 

religiosas, para além do turístico. Numa tentativa de relacionar com a 

proposta da pesquisa sobre cidades e festas, observou que a percepção e a 

memória dos que promovem as celebrações, as festas, a partir da sua relação 

com o lugar (pertencimento), certamente conta outra história dos eventos.  

 Juliana Neves: Interessa-se pelo que chamou de questão ambiental ampla, 

que significa pensar sobre, por exemplo, a relação entre cultura e meio 

ambiente. Falou também sobre o interesse em entender as tecnologias que 
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potencializam o registro de representações... Falou sobre projeto de 

extensão, com a participação de Toni, sobre tecnologias no registro de 

narrativas visuais. Tem buscado pensar a integração entre arte, meio 

ambiente e tecnologia. 

 Foi observada a importância de avançar no tema “Tecnologias”, numa relação com 

Cultura e Linguagens para além da ideia de suporte ou instrumentalização 

tecnológica. 

 Em relação ao propósito de construir um 2º projeto/Linha de pesquisa do PPGIC, foi 

esclarecido que toda a proposta do APCN se encontra em processo; que nenhuma LP 

ainda está definida; tampouco o corpo docente está definido, o que dependerá de 

critérios de credenciamento a serem posteriormente discutidos e estabelecidos, em 

criteriosa observação aos critérios avaliativos da CAPES. Nesse sentido, a definição 

das linhas poderá implicar em rearranjo dos pesquisadores, a partir de sua clara 

identificação e aderência. 

 Os seguintes encaminhamentos foram definidos: 

 Síntese da reunião com a inclusão de outras observações e comentários que 

expressem os interesses das duas pesquisadoras, a fim de não só registrar o 

que foi discutido como também, e principalmente, avançar nas reflexões que 

indiquem caminhos ao 2º projeto/2ª linha de pesquisa. 

 Reunião com todos os participantes para que as discussões avancem, e uma 

agenda de trabalho seja estabelecida a fim de culminar no 2º projeto de 

pesquisa. 

 

11 de junho de 2019. 
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