ATA DA SEGUNDA REUNIÃO PRESENCIAL DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA (ANPPOM). BIÊNIO 2015-2017
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2016, às 15:00 (quinze) horas, na sala número 201
da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais,
na cidade de Belo Horizonte, MG, local da realização do XVI Congresso da ANPPOM, reuniu-se a
Diretoria da ANPPOM, integrada pelos professores doutores: Sonia Regina Albano de Lima
(Presidente), Martha Tupinambá de Ulhôa (1ª Secretária), Fernando Lacerda Simões Duarte (2º
Secretário), Marcos Fernandes Pupo Nogueira (Tesoureiro) e Marcos Tadeu Holler (Editor), sob
a presidência da primeira. Foram discutidos os seguintes assuntos:(1) Avaliação da estrutura
geral do Congresso que estava sendo realizado;( 2)Discutidas novas alternativas para a gestão
do site e cadastro dos sócios; (3) Quanto aos Grupos de Trabalho: a- Para o próximo Congresso
deverão ser consultados os coordenadores dos GTs consolidados com a possibilidade de
continuidade; b- Será aberta chamada para novas propostas de GTs no site da ANPPOM;
(4)Quanto às Mesas Temáticas: a- diminuir a quantidade de mesas e introduzir um curso ou
workshop ministrado pelo(s) Conferencista(s) convidado(s). Esta atividade pode ser paralela aos
GTs; b- manter a mesa temática dos periódicos; c- assegurar que os representantes das agências
estejam presentes no evento científico e disponíveis para falar com os associados da ANPPOM;
(5) Apresentações artísticas: não realizar recitais no mesmo horário das comunicações; (6)Incluir
novamente durante a realização do Congresso, o Encontro de Coordenadores dos PPG; (7)Abrir
chamadas para a série PMB, visando a publicação de livros didáticos de pesquisa nas diversas
subáreas; (8) Cadastro de sócios: reformular o funcionamento do cadastro de sócios de modo a
permitir o pagamento também com cartão de crédito, a exemplo do que faz a ABEM. (9)
Valorização dos pesquisadores sêniores: a cada Congresso serão convidados cinco
pesquisadores seniores das diversas subáreas para abrir as respectivas sessões de comunicação,
obedecendo critérios estipulados pelos membros diretores;(10)Serão indicados, mediante
convite expresso, 5 (cinco) associados para compor o Conselho Consultivo da ANPPOM, que
serão consultados nos casos de eventuais suspensões e exclusões da lista, seja de associados
inadimplentes ou por motivo de justa causa; (11) A Prof. Dr. Monica Vermes foi convidada para
avaliar as questões relativas ao tópico n. 9 (nove) da pauta constante do Edital de Convocação
discutida e avaliada na Assembleia Geral da ANPPOM, realizada em 24 de agosto de 2016, às
16:30 horas, a saber: “ Discussão dos reflexos da crise política na produção científica e artística
da área”. Nada mais havendo a tratar eu, Martha Tupinambá de Ulhôa, primeira secretária,
lavrei esta ata que depois de corrigida via e-mail pela diretoria, será publicada na página da
ANPPOM.

