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Aos vinte e dois dias do mês de Maio de 2011, nas dependências da Escola Superior de
Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reuniram-se os membros
da Diretoria e do Conselho Deliberativo e Fiscal da ANDA, juntamente com os associados
abaixo-assinados, durante a realização do 2º Encontro Nacional de Pesquisadores em
Dança, da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM DANÇA – ANDA, das
10h30 às 14h. Deu-se início com a leitura e aprovação da Ata da Assembléia anterior e, na
sequencia, com a leitura e discussão da proposta de Regimento Interno de funcionamento
da ANDA para sua aprovação, seguida de digitação das alterações por um membro da
diretoria (Kathya Godoy) e um membro do Conselho Deliberativo e Fiscal (Joubert Arrais),
com exposição do conteúdo do Regimento em discussão, via datashow, para boa
visualização de todos os membros presentes. Durante a leitura e discussão de cada artigo,
entendeu-se necessário no Art. 4º. do Capítulo 2 que seja revista a redação que define o
perfil do Associado-pesquisador devendo o mesmo ser feito no Estatuto da Associação
para ser debatido na próxima assembléia. Ainda, que deverá ser observada a redação do
Art. 1 do Capítulo 1 e seus respectivos parágrafos, devendo os mesmos estarem de
acordo com o Estatuto. Na sequência, levantou-se a pertinência da Associação abranger
pesquisas em nível internacional e a necessidade de se discutir, na próxima assembléia, a
nomenclatura e funcionalidade dos Comitês Temáticos. Entendeu-se, após várias
sugestões e questionamentos, que a atual proposta de Regimento Interno necessita ser
revista e que deverá contemplar os seguintes aspectos: 1) modo de funcionamento das
assembléias; 2) desligamento de associados, desativação de comitês e de funções de
Diretoria; 3) desativação da Associação; e 4) renovação da Associação. Definiu-se, então,
que o Regimento Interno será votado na próxima assembléia, após revisão e alteração, a
partir das sugestões, e que o mesmo deverá ser encaminhado aos associados,
previamente à data de realização da próxima assembléia, com a finalidade de informar
para leitura e conhecimento. Instituiu-se a comissão para reformulação do Regimento
Interno, que será composta pelos membros da Diretoria e das colaboradoras Roberta
Ramos e Adriana Bittencourt. Kathya Godoy informou sobre a criação do CNPJ da
Associação e que a atual Diretoria tem trabalhado na elaboração e criação de um site
próprio da ANDA e de uma revista eletrônica, que terá Marcos Bragato como editor. Ainda,
que a referida revista eletrônica deverá respeitar critérios mínimos para publicação, com a

participação de pareceristas e conselho editorial, visando a qualificação acadêmica deste
meio de publicação. Após essa informação, associados reivindicaram a publicação em
anais de todos os artigos completos entregues no 2º Encontro. Kathya Godoy esclarece
sobre o email encaminhado em 26 de abril, onde constavam as regras para a publicação
dos artigos em livro digital, lembrando que a 1ª publicação da ANDA contou também com
uma seleção como procedimento para publicação, além da necessidade de critérios de
qualidade acadêmica. Mencionou que serão publicados todos os resumos nos anais do 2º
Encontro. Marcos Bragato informou sobre possibilidade de publicação pela Editora
EDUFBA e prorrogou a data para entrega dos artigos para o dia 22 de junho. Paulo
Paixão solicitou a garantia de espaço de publicação dos artigos para os associados,
pontuando a importância de tal espaço. Outros aspectos foram apresentados no mesmo
sentido, como a necessidade de se rever os procedimentos das chamadas de artigos,
devendo-se diferenciar as chamadas para livro digital/revista eletrônica/anais e a
chamada de artigos para os associados que participam dos encontros e (ou) congressos.
Roberta Ramos enfatizou que a seleção qualitativa pode ser feita para a revista eletrônica,
contudo, devendo-se resguardar o espaço de publicação dos artigos COMPLETOS aos
participantes e o respeito aos gêneros textuais e, ainda, as diferenças de procedimentos
para as chamadas conforme a especificidade de cada formato solicitado como
comunicação oral, resumos etc. Thábata Liparotti sugeriu que as regras para publicação
fossem divulgadas junto com a 1ª chamada e divulgação do evento (encontro, congresso)
para evitar os ruídos de comunicação ocorridos, quando a chamada para publicação dos
artigos foi enviada aproximadamente um mês depois da 1ª divulgação do 2º Encontro.
Sheila Canevacci Ribeiro solicitou que seja resguardada a publicação de todos os artigos
completos produzidos independente do meio de publicação. Lia Sfogia enfatizou que
gostaria de ver e ter acesso a todos os artigos produzidos e se dispôs a organizar uma
publicação dos mesmos em um blog. Adriana Bittencourt sugeriu a publicação de todos os
artigos do Encontro. Fabiana Britto defendeu a ideia de se separar o procedimento de
seleção de artigos para publicação na revista eletrônica da publicação dos artigos do 2º
Encontro; sugeriu que a Diretoria, após formulação do conceito da revista eletrônica,
comunique aos associados e propôs como encaminhamento a votação sobre publicar ou
não todos os artigos produzidos nos anais do 2º Encontro, respeitando o critério de
formatação dos textos, já divulgado nas normas de publicação. Encaminhou-se na
sequência a respectiva votação tendo sido computado 12 (doze) votos a favor da

publicação de todos os artigos nos anais do Encontro, 04 (quatro) votos contra e 01 (uma)
abstenção. Dando prosseguimento, Helena Bastos propôs que o próximo encontro da
ANDA seja realizado em São Paulo/SP, com a participação conjunta das instituições da
UNESP, PUC-SP e ECA-USP. Encaminhou-se a votação da proposta tendo sido
computado 17 votos favoráveis. Sem nada mais para acrescentar, deu-se por encerrada a
Assembléia, e eu, Marila Velloso, lavrei esta ata que vai por mim assinada e pelos demais
presentes. Porto Alegre, 22 de maio de 2011.

