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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021, 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 quatorze horas e trinta minutos, com a presença do Coordenador do Programa,
professor Bruno Souza Leal, do Subcoordenador, prof. Carlos Frederico de Brito d’Andréa, das
representantes docentes prof.a Camila Mantovani, prof.a Cláudia Cardoso Mesquita, prof.a Paula
Guimarães Simões, da representante discente Carla Alice Apolinário Italiano, sendo secretariada por
mim, Gabriel Alejandro César. Foram discu dos os temas indicados a seguir. 1) Processo de
Credenciamento/Recredenciamento 2021/1. A Chamada para Credenciamento e Recredenciamento
Docente será lançada na semana de 08 a 12 de fevereiro e manterá os termos e parâmetros que vêm
sendo adotados nos úl mos anos. Os pedidos serão avaliados pela Comissão de Fluxo/Credenciamento
Docente, com a participação do prof. Ronaldo Gouveia Jr, do PosLin, como membro externo. 2) Oferta
2021.1. As representantes docentes apresentaram o desenho da oferta, elaborado pelas linhas de
pesquisa, para 2021/1. A oferta foi aprovada. 3) Bolsas 2021. O Colegiado compôs uma Comissão
interna para realizar estudos de distribuição de bolsas para 2021, que balizarão as decisões a serem
tomadas nas reuniões de março, em função do quadro instável das agências de fomento. 4) Defesas e
qualificações 2021. A Secretaria fez um balanço das bancas de qualificação e defesa das turmas de
2016, 2017 e 2018 (doutorado) e 2018 e 2019 (mestrado). O balanço é parte do esforço de regularizar
o ritmo de qualificações e defesas, tendo em vista as condições peculiares da pandemia. Decidiu-se
pelo acompanhamento mais atento de algumas situações peculiares e que mestrandas e mestrandos
da turma 2019 e doutorandas e doutorandos da turma de 2017 que não se qualificaram, só terão
confirmadas suas matrículas em 2021.1 com a indicação das datas das defesas, que devem ocorrer
até, no máximo, setembro de 2021. 5) Reinclusão de discentes. O Colegiado aprovou a reinclusão das
discentes Isabelle Caroline Damião Chagas, Le cia Gabriela Carvalho Oliveira, Iana Vieira Diniz
Coimbra Fraga e Amanda dos Santos Rodrigues, que, por mo vos diversos, veram problemas na
confirmação de sua matrícula pelo DRCA. 6) Outros assuntos; 6.1) Aprovada a resolução para
aproveitamento de disciplinas isoladas (mestrado/doutorado) ou cursadas anteriormente via
matricula regular em cursos de pós-graduação stricto sensu. A resolução será encaminhada para
apreciação pela PRPG. 6.2) Autorizada a oferta da disciplina "Gestão Digital de Marcas: estratégias e
técnicas", nos cursos de graduação em Comunicação, em 2021.1, por parte do doutorando E ore
Medeiros. A oferta deverá ser ainda confirmada pelos Colegiados dos Cursos de Graduação em
Comunicação. 6.3) Extensões de prazo. Qualificação: Gregório Fonseca (doutorado, orientação de
Carlos D'Andrea); Julian Oliveira (mestrado, orientação Phellipy Jácome), para março de 2021. 6.4) A
Comissão de Fluxo/Credenciamento Docente apresentou dois estudos iniciais, com as previsão de
credenciamento no Doutorado para os próximos 4 (quatro) anos de parte do corpo docente atual; e
com a distribuição de orientações, também para os próximos 4 (quatro) anos. 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
04/02/2021.
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Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 25/02/2021, às 16:29, 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 Paula Guimaraes Simoes, Professora do Magistério
Superior, em 25/02/2021, às 16:47, 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 Carla Alice Apolinário Italiano, Usuário Externo, em
26/02/2021, às 09:41, 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 Camila Maciel Campolina Alves Mantovani,
Professora do Magistério Superior, em 26/02/2021, às 12:10, 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 Claudia Cardoso Mesquita, Professora do Magistério
Superior, em 04/03/2021, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0588417 e o código CRC F808A0D3.

Referência: Processo nº 23072.209757/2021-51 SEI nº 0588417
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