Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação Nacional de
Pesquisadores em Dança (ANDA) - 2015
Realizou-se durante a IV Reunião Científica Nacional de Pesquisadores em
Dança, aos vinte dias do mês de junho de dois mil e quinze, sábado, às 11
horas, no Espaço Multiuso - Universidade Federal de Santa Maria, sito à Av.
Roraima, 1000, Cidade Universitária, Bairro Camobi, KM 9, CEP: 97105-900,
Santa Maria – RS, a Assembleia Geral Ordinária da Associação Nacional de
Pesquisadores em Dança. Dando início à ordem do dia, a atual direção
convocou os associados presentes interessados em apresentar informes gerais.
A professora Heloísa tomou a palavra e divulgou a vaga para professor
assistente na área de "Danças do Brasil", que será preenchida através de
concurso público na Universidade Federal de Santa Maria. Também nesta
instituição se realizará o Seminário Internacional de Processos de Criação em
Dança-Teatro. Foi informado ainda aos associados interessados em receber o
documentário "Dançar", sobre a vida de Helenita Sá Earp, haverá uma lista
para as instituições preencherem. Findado os informes, passou-se para o
próximo ponto de pauta que tratou da apresentação do Relatório Geral. A
professora Lenira Rengel apresentou sobre as dificuldades de caráter
burocráticos que a diretoria enfrenta, como por exemplo, o desencontro no
nome da diretora Silvia Wolff no documento da associação e da conta bancária.
Esclareceu também sobre como funciona a autorização e legitimação, tendo
que haver segundo o Estatuto desta associação, três membros da diretoria
assinando documentos e em relação a cheques para pagamento, a assinatura
de pelo menos 2 membros da diretoria. Reforçou a importância do escritório da
entidade estar fixo na cidade de Salvador-BA, que estabelece uma logística com
o local de realização do evento. Procedimento este, segundo Lenira, que
otimiza decisões, agilizando processos bancários e legais. Aproveitando a
ocasião, também agradeceu à coordenação local do evento pela produção
competente do mesmo. Dando continuidade, Lenira informou sobre problemas
enfrentados na construção do site, mas que caminha para torná-lo eficiente
para saciar as demandas de seus associados e interessados em participarem
das ações desenvolvidas pena ANDA. Solicitando a fala, o associado Alexandre
Reis sugeriu um portal que noticiasse programas, editais de pós-graduação,
eventos, que possam interessar os pesquisadores associados. Lenira reforçou
que é essa a proposta do portalanda.org.br, mas que, no presente momento,
encontra-se em processo de finalização de alguns dados, reforçando aos
presentes, que repasse à secretaria da associação esses informes que queiram
se fazer presentes no sitio virtual. Foi destacado ainda que, devido ao pequeno
volume de associados, os recursos da ANDA apresentam limitações
operacionais, como por exemplo, a Direção e Conselho Fiscal pagam
normalmente a anuidade e inscrição, bem como, não recebem ajuda de custo

para realização dos trabalhos assumidos junto à associação. Adentrou-se então
à Prestação de Contas compreendido entre setembro de 2014 a junho de 2015.
A direção informou que, neste prazo houve a conquista de recursos da
comissão organizadora junto à Universidade Federal de Santa Maria e CAPES.
Foi então apresentado a prestação de contas por instituição de fomento. Sobre
pagamento de alimentação e translado, a professora Lenira sugeriu o
pagamento de translado e alimentação dos organizadores. Rosa Hercules
destacou que, caso pague esses custos a duas pessoas, sendo nomeadas por
Silvia Wolff e Odailso Berté, que o benefício seja estendido aos demais
envolvidos na Diretoria e Conselho Fiscal, pois demandam trabalho antes,
durante e depois do evento. Pedindo a palavra, Helena Bastos, destacou que
seria interessante pensar em uma diária aos coordenadores dos comitês como
auxílio simbólico, mesmo que não suficiente para arcarr as despesas reais, que
sirva de estímulo e uma forma de reconhecimento da associação para com os
associados que se prestam a funções de direção, conselho fiscal e
coordenadores de comitês. Kathya Godoy ressaltou que antes de debater,
deveríamos saber se há dinheiro no caixa da associação. Lenira atualizou os
presentes sobre a questão, informando o valor em caixa, sendo de 27.000,00
aproximadamente e que no momento, seria possível arcar com essa diária
simbólica. No entanto, destacou que há uma despesa fixa para manutenção do
funcionamento da ANDA no decorrer do ano, que gira em torno de R$
1.100,00/mês. Rosa Hercules ressaltou que, caso o pagamento da diária como
ajuda de custo coloque em risco o caixa da associação, não seria viável neste
momento, deslocar verbas para auxílio aos envolvidos da produção do evento.
Tendo estes, assumido uma situação de colaboração e fortalecimento, por
acreditarem na importância do evento para amadurecimento e concretização da
pesquisa em dança no Brasil. Alexandre Reis reforçou a necessidade de buscar
dinamizar os processos de divulgação. Sobre o assunto, Joubert Arrais reforçou
que aos poucos, a Associação tem encontrado meios de agilizar e tornar mais
eficientes os mecanismos de divulgação. Após o debate, Lenira propõe duas
votações: a primeira sobre aprovação do pagamento de ajuda de custo para
Diretoria e Conselho Fiscal. Posto em votação foi eleito por maioria a negação
do pagamento; a segunda votação tratou da aprovação da prestação de contas.
Posto em votação, a prestação foi aprovada por unanimidade, mas com
ressalva posta por Vanilton Alves de Freitas, Rosa Hercules, Helena Bastos e
Rafael Guarato, de que as próximas prestações sejam especificadas valores por
rubricas, buscando tornar o mais transparente possível a planilha para os
associados. Passando ao próximo ponto de pauta, sobre o local de realização
do IV Congresso da associação a ser realizado em 2016. Houve a predisposição
das cidades de Curitiba através do professor Joubert Arrais e Goiânia por meio
do professor Rafael Guarato. No entanto, no decorrer das apresentações, a
cidade de Curitiba retirou sua candidatura. Permanecendo a indicação de

Goiânia-GO, como sede do congresso a ser realizado possivelmente em junho
de 2016. Rafael Guarato, docente do Curso de Dança da Universidade Federal
de Goiás, assinalou que ele e os professores Márcio Pizarro e Alexandre Ferreira
se interessam em receber os evento na instituição que lecionam. Contudo, o
professor Rafael Guarato ressalvou que o interesse permanece somente caso se
consiga fazer chamada e programação até dezembro do presente ano,
buscando possibilitar tempo para divulgação e compra de passagem a tempo
para os associados. Posto em votação, a Universidade Federal de Goiás foi
eleita por maioria para realização do próximo IV Congresso da ANDA. Lenira
Rengel apresentou a possibilidade de proposta temática do próximo encontro,
uma tentativa de aprofundar os debates sobre formação, sugerindo do tema
pensado pela atual Direção e Conselho Fiscal, que tratará das relações entre
ética, estética e formação em dança. Nada mais havendo a tratar, a Diretoria
em exercício encerrou a reunião, treze horas e trinta e oito minutos,
agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Prof. Rafael Guarato, lavrei
a presente ata que após sua leitura e achada conforme, vai assinada pelos
presentes.

