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REUNIÃO PPGIC 

Dia 21/05/2019 

 

Pauta: 

 Andamento das parcerias de produção de artigos; 

 Proposta do Grupo de Pesquisa TEMPO RITUAL e ESPAÇO FESTIVO; 

 Panorama técnico-científico do Grupo PPGIC e docentes interessados 
. 

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

Presentes: Waleska, Regiane (à distância), Adriano, Rubens, Lucio, Pedro, Francesca e Sérgio. 

 

SÍNTESE DA REUNIÃO 

  

 Sobre as parcerias de produção de artigos científicos, formadas na reunião do dia 29/04, foi 

observado que a planilha disponibilizada para acompanhamento não está sendo utilizada. Os 

lançamentos de informações e dados sobre o andamento das coautorias não foram efetuados. 

Nesse sentido, questionou-se sua operacionalidade e mesmo sua serventia ao propósito para o 

qual foi elaborada. 

 Observou-se a dificuldade esperada de início desse trabalho de produção coletiva, em 

observação aos temas de aderência ao PPGIC. Ainda que as linhas de pesquisa não tenham 

sido (re)definidas, os temas de orientação dos artigos foram definidos e divulgados a todas(os). 

Tais temas foram retirados das linhas de pesquisa do 1º APCN e do projeto de pesquisa do 

CNPq. Afirmou-se que as linhas de pesquisa do 2º APCN não podem desconsiderar as linhas 

anteriores, uma vez que é fundamental manter uma trajetória de qualificação da proposta. As 

“novas” linhas decorrerão, naturalmente, da apreciação atualizada dos projetos de pesquisa e 

das publicações dos docentes. 

 Uma consideração importante e muito oportuna foi feita pela Prof.ª Regiane, no sentido de 

que a produção científica deve, tanto quanto possível, decorrer da própria atuação dos 

pesquisadores. Nesse sentido, ela lembrou que temos um projeto aprovado pelo CNPq que 
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ainda não iniciou, uma vez que os recursos aprovados ainda não foram liberados. Enfatizou 

que a pesquisa já poderia ter iniciado, inclusive, aproveitando as festas previstas no calendário 

regional. Citou a festa do Bembé, recentemente realizada em Santo Amaro, e a festa de São 

João, que está sendo preparada e divulgada. Observou que a equipe pode se reunir, por em 

práticas as estratégias metodológicas previstas no projeto e definir uma agenda de trabalho. 

Os levantamentos realizados nessas festas poderão, naturalmente, resultar em artigos com 

qualidade para publicação em periódicos mais exigentes. 

 Foi informado que a equipe do projeto tem reunião agendada para o dia 25/05, oportunidade 

em que uma agenda de trabalho deverá ser definida, contemplando a proposta de iniciar a 

pesquisa, independente dos recursos. 

  No âmbito da mesma discussão, observou-se a necessidade do grupo ter mais um projeto de 

pesquisa, em condições similares ao projeto “Cidades e Festas” (Universal CNPq). Nesse 

sentido, vai se firmando a ideia de que a proposta do APCN tenha as duas linhas de pesquisa 

apoiadas, cada qual, em um projeto de pesquisa. Esse parece ser o caminho a fim de que o 

programa ganhe a substância de pesquisas integradoras, orientadas por estratégias 

metodológicas promotoras da interdisciplinaridade. 

 O segundo projeto de pesquisa a ser elaborado deve envolver, sobretudo, os docentes que 

não estão integrados na Comissão do PPGIC. Nesse sentido, foi proposto que a próxima 

reunião, agendada para 11/06, seja para promover a elaboração do referido projeto. 

Observou-se que será fundamental que a grande maioria dos novos colegas interessados no 

PPGIC participe desse encontro; tal participação pode ser encarada como uma demonstração 

clara e efetiva do interesse no PPGIC. Regiane, Adriano e Sérgio se incumbiram de fazer a 

referida avaliação. Lucio e Francesca se predispuseram a auxiliá-los se necessário. 

 O Prof. Sérgio ficou de convidar os(as) docentes que manifestaram interesse na composição do 

nosso APCN Interdisciplinar, enfatizando a necessidade de que compareçam e participem das 

discussões que definirão o segundo projeto de pesquisa (base da 2ª linha de pesquisa). 

 A fim de subsidiar a proposta temática do 2º projeto de pesquisa e a (re)definição das linhas 

de pesquisa do “novo” APCN, foi proposta uma (re)avaliação da atuação técnico-científica de 

todos(as) os(as) pesquisadores/pesquisadoras, a partir do CV Lattes. Tal avaliação deverá 
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incidir sobre os temas predominantes nos projetos e publicações, sobretudo, em artigos.  A 

predominância terá por base as palavras-chave de maior ocorrência nos títulos e descrições 

desses itens nos currículos. Trata-se, portanto, de uma avaliação quantitativa, mas sobretudo 

qualitativa. Dessa avaliação resultará um panorama de agregação temática, em que fiquem 

evidentes os principais temas em torno dos quais se agrupam os(as) membros do grupo. 

 Na sequência, foi apresentada a proposta do Grupo de Pesquisa “Tempo Ritual e Espaço 

Festivo”. A Prof.ª Francesca, proponente do GP, fez leitura da proposta informando o objetivo 

e as linhas de pesquisa do grupo. Observou-se que a proposta é mais um passo importante na 

integração clara e consistente do grupo. 

 Por fim, foi apresentado o site do LABINTER onde, além das informações pertinentes às 

pesquisas vinculadas, haverá espaço para divulgação do PPGIC, servindo ao acompanhamento 

de suas ações e deliberações. Esclareceu-se que o LABINTER não é um grupo de pesquisa, 

tampouco um projeto; não tem linhas de pesquisa. Trata-se de um espaço de trabalho para 

grupos ou equipes de projetos de pesquisa. O laboratório ainda não dispõe de espaço físico, a 

ser definido oportunamente pela direção do CECULT, por enquanto, no prédio Araújo Pinho. 

 

21 de maio de 2019. 
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