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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de janeiro de 2022, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Social da FAFICH/UFMG reuniu-se virtualmente, dada a pandemia do COVID-19, em caráter ordinário, às
catorze horas, com a presença do Coordenador do Programa, professor Bruno Souza Leal, das
representantes docentes prof.a Ângela Marques e prof.a  Paula Simões, dos representantes docentes,
prof. Bruno Mar�ns e prof. Eduardo de Jesus, e das representantes discentes Dalila Musa e Yasmine
Feital, sendo secretariada por mim, Gabriel Alejandro César, para tratar dos pontos discriminados a
seguir. 1- Oferta 2022.1 O quadro de disciplinas para 2022.1 foi aprovado e será divulgado em breve.
Serão ofertadas ao todo 15 disciplinas, com uma carga horária total de 825 h/a, nas quatro linhas de
pesquisa. O Colegiado decidiu ainda solicitar à PRPG que 20% da carga horária total do semestre (165
h/a) sejam ofertadas de modo remoto, contemplando par�cularmente as disciplinas obrigatórias, e tendo
como jus�fica�va a redução do número de bolsas e o perfil da turma 2022, composta em sua maioria por
não residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte.2. Planejamento 2022.O Colegiado deve
deliberar, em fevereiro, tendo em vista as condições sanitárias, os recursos do PPGCOM e as orientações
dos órgãos superiores, as condições de realização, de modo presencial, das bancas de defesa e do
processo sele�vo a par�r de 2022.1 3. Normas e resoluções A par�r de minutas elaboradas pela prof.a
Angela Marques, foram discu�das duas resoluções, rela�vas às comissões internas do PPGCOM e às
parcerias nacionais e internacionais. As propostas seguem em discussão e deverão ser definidas em
fevereiro.4. Colóquio Discente O Colóquio deverá acontecer na abertura do semestre le�vo 2022.1 e a
Coordenação do Programa se reunirá com a representação discente para acertos específicos.5. Outros
assuntos 5.1 Seleção Melhor Tese/Dissertação 2021. No espírito da nova resolução sobre as comissões
internas, foram compostas as comissões para selecionar tese e dissertação defendidas em 2021 para os
prêmios Compós, Capes e UFMG. Serão duas comissões provisórias, uma para cada nível, que realizarão
seus trabalhos em fevereiro/2022. A Comissão de Dissertação será composta por Angela Marques, Bruno
Mar�ns, Eduardo de Jesus e Paula Guimarães e a Comissão de Tese será composta por Fernanda
Maurício, Vanessa Veiga e Vanessa Brandão. A indicação dos trabalhos será feita pela/o orientador/a do
trabalho diretamente à Comissão, a par�r de chamada a ser divulgada pela Coordenação.5.2 Disciplinas
na graduação. Quatro propostas de disciplinas na graduação foram apresentadas por doutorandas/os e
orientadoras/es, todas aprovadas. As propostas serão encaminhadas aos Colegiados dos Cursos de
Graduação para apreciação 5.3 Relatório Discente. A Secretaria recebeu relatórios de 100 discentes, já
disponibilizados para a Comissão de Bolsas. Outros 50 discentes não enviaram os relatórios e a
Coordenação e a Secretaria tomarão as providências necessárias para o recebimento atrasado. Os
relatórios enviados em atraso não serão considerados para fins de concessão ou renovação de
bolsas.5.4 Extensões de prazo.Defesa: Luiz Fernando Lira Barros Correa de Moura (orientação: André
Brasil), aprovada extensão para defesa em julho; Italo Vinícius Gonçalves (orientação: Carlos Alberto de
Carvalho), aprovada extensão para defesa em maio; Fábio Amaral Oliveira (orientação Geane Alzamora),
aprovada extensão para defesa em abril; Qualificação: Iara Lúcia Evangelista Ribeiro (orientação: Simone
Rocha): aprovada extensão para qualificação até abril/2022. A extensão de prazo para defesa deverá ser
solicitada após a qualificação, tendo como prazo máximo agosto/2022; Aline Homssi (orientação: Geane
Alzamora), extensão aprovada para abril/2022. 5.5 Bancas aprovadas Qualificação Doutorado: Lucianna
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Furtado Brito (orientação: Laura Guimarães); Iana Diniz Fraga (orientação: Fernanda Maurício); Igor Lage
(orientação: Carlos Alberto) Defesa Mestrado: Carolina Louback (orientação: Vanessa Veiga); Qualificação
Mestrado: Gustavo Dias (orientação: Paula Guimarães); Jéssica Santos (orientação: Phellipy Jácome).
Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriel Alejandro César, lavrei esta ata, que será lida e, se aprovada,
assinada eletronicamente pelos membros presentes na reunião ordinária do Colegiado do PPGCOM do
dia 13/01/2022.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Guimaraes Mar�ns, Professor do Magistério
Superior, em 25/01/2022, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Cris�na Salgueiro Marques, Coordenador(a) de
curso de pós-graduação, em 25/01/2022, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 25/01/2022, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Dalila Maria Musa Belmiro, Usuário Externo, em
10/02/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Antonio de Jesus, Professor Titular-Livre
Magistério Superior, em 04/05/2022, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Paula Guimaraes Simoes, Professora do Magistério
Superior, em 11/05/2022, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1211644 e
o código CRC 3DCD585F.
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