ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA 2014 DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
PESQUISADORES EM DANÇA – ANDA

Pautas
1) Informes
2) Prestação de Contas da Gestão 2012/2014
3) Eleições para Diretoria e Conselho Fiscal da ANDA, gestão 2014/2016
4) O que ocorrer

Aos 05 de setembro de 2014, como parte integrante da programação do III
Congresso da ANDA, ocorrido de 02 a 05 de setembro de 2014, realizou-se,
das 15:00 às 17:30 horas no auditório da Faculdade de Medicina da Bahia,
situada no largo do Pelourinho, n° 19, Centro Histórico de Salvador/BA, a
Assembleia Ordinária da ANDA de 2014, com a presença de 58 (cinquenta e
oito) associados. A primeira chamada ocorreu às 15:00 horas e, após trinta
minutos, foi iniciada a sessão considerando o público presente. A Associação
Nacional de Pesquisadores em Dança, com sede na Avenida Ademar de
Barros, s/n, Ondina, Salvador/BA, obedecendo aos critérios pré-estabelecidos
no Estatuto da ANDA através de ampla divulgação no site da ANDA, convocou
seus associados a inscreverem as chapas interessadas em assumir os cargos
de direção e do Conselho Fiscal da Associação. As inscrições foram realizadas
no dia 02 de setembro de 2014, das 08:00 as 12:00 horas no prédio da Escola
de Dança da UFBA. Encerrado o prazo, apurou-se a inscrição de uma única
chapa para a eleição 2014. Na pauta de Informes da Assembleia Ordinária da
ANDA de 2014 foram divulgados alguns eventos da área de Dança. Também
foram levantadas questões acerca das regras para publicações dos Artigos e
Resumos Expandidos que resultam dos trabalhos apresentados no II
Congresso da ANDA. Após considerações dos associados, por votação,
constando 55 (cinquenta e cinco) votos a favor e 03 (três) abstenções, foi
estabelecido que somente fossem aceitos para publicação no site da ANDA os
trabalhos cuja revisão esteja em consonância com as normas préestabelecidas pelos organizadores do Evento. A gestão 2012/2014 efetuou a
prestação de contas através da apresentação de slides com tabelas e resumos
e pela disponibilização dos documentos comprobatórios do fluxo de caixa da
Associação durante tal período. A prestação de contas foi aprovada por 55
(cinquenta e cinco) votos a favor e 03 (três) abstenções. Para proceder à
eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da ANDA para a gestão 2014/2016,
considerando o pleito por chapa única, decidiu-se em Assembleia pela votação
aberta de todos os presentes. O resultado da eleição foi validado por 54
(cinquenta e quatro) votos a favor e 04 (quatro) abstenções. Diante do exposto,
considera-se eleita a nova Diretoria da ANDA composta por, membros efetivos:
DULCE TAMARA DA ROCHA LAMEGO DA SILVA, GIANCARLO MARTINS,
JÚLIA ZIVIANI VITIELLO, LENIRA PERAL RENGEL, SILVIA WOLFF,

membros suplentes; ALEXANDRE DONIZETE FERREIRA, ANA CRISTINA
ECHEVENGUA TEIXEIRA, JOUBERT DE ALBUQUERQUE ARRAIS e o
Conselho Científico e Fiscal composto por: CARMEN PATERNOSTRO
SCHAFFNER (COMITÊ Dança em Configurações Estéticas). MÁRCIA
VIRGÍNIA MIGNAC DA SILVA (COMITÊ Dança e(m) Política), MARCIO
PIZZARRO NORONHA (COMITÊ Produção de Discurso Crítico sobre Dança),
ODAILSO SINVALDO BERTÉ (COMITÊ Dança em Mediações Educacionais),
RAFAEL GUARATO DOS SANTOS (COMITÊ Memória e Devires em
Linguagens de Dança) e ROSA MARIA HERCOLES (COMITÊ Interfaces da
Dança e Estados do Corpo).
Na pauta “O que ocorrer” foram colocadas sugestões para o próximo
Congresso da ANDA. Sugeriu-se aperfeiçoar a prestação de contas dos gastos
com estadia, alimentação e transporte dos palestrantes convidados através do
estabelecimento de valor diário, a partir do levantamento da média de custos
de acordo com o local do Evento. Também foi realizado o levantamento de
sugestões de locais com disponibilidade para sediar o próximo Congresso da
ANDA a realizar-se em 2015. Foram indicadas as cidade de Salvador/BA e
Santa Maria/RS. Após votação, contados 12 (doze) votos para a cidade de
Salvador e 27 (vinte e sete) votos para a cidade de Santa Maria/RS, decidiu-se
que o próximo evento será realizado na cidade de Santa Maria/RS. A data e
demais detalhes serão definidos pelos organizadores da sede escolhida e
comunicados aos associados. Foi contemplada ainda a proposição e discussão
de sugestões para o próximo Congresso da ANDA. Foi recomendado que fosse
proposta, para as próximas edições do evento, uma forma de apresentação
dos painéis que valorize e melhor integre esses trabalhos às demais atividades
do Congresso e/ou do Encontro. Outras informações foram colocadas sobre
eventos acadêmicos da área de Dança previstos para o próximo ano, como o
Encontro Nacional de Grupos de Pesquisa em Dança a realizar-se em Goiás,
possivelmente na última semana de julho. Por fim, foram acatadas, por votação
unânime duas Monções. Uma delas referente à Moção de Apoio à
Modificação da PL 7032 e à Moção de Apoio à Criação do Curso de
Graduação em Dança da Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF. Para
constar, eu, Michele Favero, lavrei a presente ata que após sua leitura e achada
conforme, vai assinada pelos presentes.

