
Ata da reunião do comitê gestor cultural realizado no dia 24 de agosto de 2022 às 17h30 remotamente 1 

pelo link meet.google.com/kyc-wbzq-cdx com a presença dos membros Andreia Anhezini da Silva, 2 

André Luis Rosa (representando a prof. Martha em afastamento para qualificação de Doutorado), 3 

Andreia Veber, Beatriz Fleury e Silva, Pedro Carlos de Aquino Ochoa, Rael Bertarelli Gimenes 4 

Toffolo, Paolo Negri, Rosalina Galhardo Cinti, Roberta Stubs e Vania de Fátima Matias de Souza. O 5 

Diretor de Cultura Rael Toffolo deu início à reunião agradecendo o empenho de todas e todos em 6 

participar do Comitê Gestor Cultural e apresentou os assuntos a serem tratados: 1) Histórico da 7 

Criação da Política Cultural da UEM aprovada pela resolução 034/2018-COU; 2) Proposta de 8 

reformulação da resolução 034/2018-COU; 3) Reformulação do regulamento da Diretoria de Cultura, 9 

4) Reformulação do Programa de Bolsas Incentivo Artes e 5) Assuntos Gerais.   ITEM 1 – 10 

HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA POLITICA CULTURAL DA UEM: O Diretor de Cultura 11 

apresentou um breve relato sobre como foi criada a política cultural da UEM desde o início das 12 

conferências de cultura realizadas, plenárias até a criação da resolução pelo COU. Também 13 

apresentou para a apreciação de todos e todas, a área do site da Diretoria de Cultura que contém e 14 

conterá todos os documentos, atas, relatórios, entre outros, relacionados à execução da política de 15 

cultura da UEM. Informou sobre o tempo em que o Comitê ficou inativo devido ao período da 16 

pandemia. Pediu desculpas pela demora em convocar a reunião para essa nova gestão do comitê 17 

informando que foi complicado enviar e receber todos os pedidos de indicação de membros aos 18 

departamentos e órgãos da universidade, já que essas solicitações coincidiram com a mudança do 19 

protocolo de tramitação de documentos na universidade e foram protelados até que todos os órgãos 20 

se adaptassem ao novo sistema. ITEM 2 – PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DA 21 

RESOLUÇÃO 034/2018-COU: O Diretor de Cultura informou que durante a realização das 22 

conferências e plenárias para a criação da política cultural da UEM era desejo da comunidade 23 

universitária que os representantes do Comitê Gestor de Cultura tivessem participações o mais 24 

paritárias possíveis em relação às categorias de servidores e discentes. Nesse sentido, o Diretor de 25 

Cultura propõe que este comitê estude a resolução 034/2018-COU verificando quais pontos acredita 26 

que necessitem ser atualizados e que estude a possibilidade de incluir um discente para cada órgão, 27 

curso e departamento que se encontra representado no comitê. Justificou que acredita que tal paridade 28 

é de extrema importância para que as ações discutidas, planejadas e implementadas pelo comitê 29 

tenham a devida capilaridade na comunidade acadêmica e que a presença estudantil em número 30 

expressivo é essencial para atingir tais objetivos. ITEM 3 – REFORMULAÇÃO DO 31 

REGULAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA: O diretor de cultura informou sobre a 32 

necessidade da reformulação do regulamento da Diretoria de Cultura considerando a aposentadoria 33 

do quadro de instrutores de artes; as mudanças nas políticas universitárias principalmente decorrentes 34 

da transformação do entendimento sobre as ações artístico-culturais que devem estar em ressonância 35 

com o tripé-universitário de ensino, pesquisa e extensão; o papel prioritário na produção artística e 36 

cultural que os cursos de Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Comunicação e Multimeios, entre 37 

outros assumiram após suas implantações. Nesse contexto, o regulamento da DCU encontra-se 38 

desatualizado e com órgãos já obsoletos. Informou que enviará uma minuta de sugestões de revisão 39 

a todas e todos para avaliação e sugestões e que após as contribuições do conselho dará 40 

prosseguimento ao processo de reformulação. O professor Pedro acrescentou que essa mudança é 41 

extremamente importante para a continuidade das atividades que tem sido realizadas, e informou 42 

sobre a importância de que todos e todas do conselho se empenhem em acompanhar esse processo de 43 

reformulação do regulamente por considerar que tal mudança é muito mais uma mudança de visão 44 

do que é o fazer artístico cultural e uma mudança da cultura interna da universidade do que uma mera 45 

mudança burocrática, e que depende de uma cadeia bastante complexa de atores envolvidos no 46 
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processo. O professor André que representava a prof. Martha da artes cênicas de licença para sua 47 

Qualificação de Doutorado, ressaltou a importância que tal reformulação tem para garantir a própria 48 

sobrevivência dos cursos de artes que dependem da parceria com a Diretoria de Cultura tanto para o 49 

funcionamento de seu projeto pedagógico de ensino quanto para a realização das suas ações de 50 

pesquisa e extensão.  ITEM 4 – Reformulação do Programa de Bolsas Incentivo Artes: O diretor 51 

informou que o programa de bolsas incentivo artes regulamentado pela resolução 286/03-CAD 52 

encontra-se bastante desatualizado já que era um programa voltado à oferta de bolsas para a criação 53 

e desenvolvimento artístico dos grupos de artes lotados na Diretoria de Cultura. Devido à 54 

aposentadoria dos servidores atualmente só existem em funcionamento o grupo TUM, que já opera 55 

graças a parceria com o curso de Artes Cênicas que incluiu as ações do grupo em suas ações 56 

pedagógicas, extensionistas e de pesquisa, e os Corais da UEM que foram assumidos pelo projeto 57 

Corais da UEM do Departamento de Música e Artes Cências. Sendo assim, na forma como o 58 

programa de bolsas está regulamento, em breve será impossível a sua realização, sendo necessária 59 

sua reformulação. O prof. Pedro ressaltou a importância desse programa que se diferencia de uma 60 

simples bolsa para os e as estudantes e configura-se como uma conquista dos servidores da DCU que 61 

se materializou na forma de um Programa de incentivo à criação Artística. O Diretor de Cultura 62 

também ressaltou a importância desse programa que abarca as diferenças nos processos de produção, 63 

criação e pesquisa inerentes das áreas artísticas e culturas que muito sofrem para se adequar às 64 

modalidades de bolsas usualmente disponibilizadas pela universidade. O Diretor também ressaltou a 65 

importância da contribuição do Comitê para a reformulação do regulamento dessa bolsa de modo que 66 

essa política não se dilua em ações de outros cursos ou segmentos universitários que apenas 67 

tangenciam a área cultural deixando a produção artístico-cultural em situação mais vulnerável do que 68 

ela usualmente se encontra nas instituições públicas e nas políticas de financiamento. Informou que 69 

irá enviar o regulamento para apreciação de todos e todas e solicitou que o comitê inicie o processo 70 

de estudo e reformulação da resolução para futuro encaminhamento ao CAD. ITEM 5 – Assuntos 71 

Gerais. O Diretor de Cultura abriu espaço à manifestação dos e das integrantes do comitê para 72 

qualquer assunto, dúvida ou discussão que desejassem realizar. Não havendo nada a acrescentar, o 73 

Diretor de Cultura agradeceu o empenho de todas e todos em participar desta reunião em horário tão 74 

complicado. Nada mais havendo a tratar, eu Rael Toffolo, Diretor de Cultura e secretário ad hoc, 75 

lavrei a presente ata que será assinada por todas e todos.  76 


