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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatro dias do mês de março 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’Andrea, das
representantes docentes, prof.a Camila Mantovani, prof.a Cláudia Cardoso Mesquita e prof.a Paula
Guimarães Simões, e da representante discente Carla Italiano, sendo secretariada por mim, Gabriel
Alejandro César. Foram discu dos os temas indicados a seguir. 1)  Relatórios Discentes. O Colegiado
aprovou a apreciação dos Relatórios Anuais Discentes 2020 apresentada pela Comissão de Bolsas,
que, a par r dessa análise, indicou quais discentes estão aptas/aptos à solicitação (renovação ou nova
atribuição) de bolsas para 2021. 2) Bolsas 2021. O PPGCOM/UFMG sofreu novos cortes de bolsas pela
Capes. Este ano, foram suspensas 5 (cinco) bolsas de doutorado e a Capes sinaliza com mais 6(seis)
cortes para os próximos 2 anos. No esforço de minimizar esses cortes e equilibrar minimamente a
distribuição de bolsas para o Mestrado e o Doutorado, o Colegiado aprovou a conversão de três bolsas
de mestrado da Capes em duas bolsas de doutorado e a u lização de recursos Proex para a
implantação de duas bolsas de mestrado, com duração de 1(um) ano. Decidiu-se também por manter
a disponibilidade de atribuição de até 25% das bolsas vacantes para discentes veteranas/os que
atualmente não são bolsistas. Com essas decisões, caso se confirme a renovação de todas as bolsas
vigentes em 2020, o quadro de bolsas disponíveis para 2021, até o presente momento, é:  

 

Agência
Total Vacantes

M D M D

Capes 12 29 7(5+2) 7

CNPq 3 1 3 1

Fapemig 4 4 2 1

Total 19 34 12 9

3) Proposição, por parte de docentes, de nova linha de pesquisa. As docentes Ângela Marques e
Sônia Pessoa apresentaram a proposta da linha “Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades”. A
proposta foi encaminhada para parecer técnico, a cargo da prof.a Geane Alzamora, ex-
subcoordenadora do PPGCOM e atualmente bolsista do Ins tuto de Estudos Avançados
Transdisciplinares da UFMG. O parecer deverá ser enviado ao Colegiado até 15 de março. No dia 26
de março, às 10h30, o Colegiado deliberará, em reunião extraordinária, a proposta de criação da
linha de pesquisa “Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades”. 4) Outros assuntos. 4.1 Bancas
aprovadas. Exames de qualificação de doutorado: Felipe da Silveira Borges (orientação: Bruno Leal);
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Gustavo da Rocha Jardim (orientação: Eduardo de Jesus); Defesas de Mestrado: Olivia Luiza Pilar de
Souza (orientação: Vanessa Veiga); Alice de Freitas Gomes (orientação: Geane Alzamora);
Qualificação Mestrado: Tomás Soares Pereira Germán (orientação: Regiane Lucas Garcêz).
4.2. Extensões de prazo. Qualificação Mestrado: Larissa Flores (orientação: Márcio Simeone), para
março; Qualificação Doutorado: Marcela Tessarolo  e Roberto Reis (orientação: Joana Ziller) para
agosto de 2021; Qualificação de Mestrado: Luiz Rangel (orientação: Eduardo de Jesus), para maio.
4.3. Co-orientações aprovadas: Dr. Frederico Vieira, como co-orientador de Tulio Pagnan (orientação
principal: Angela Marques); Dr. Marco Aurélio Alves, como co-orientador de Fábio Carvalho
(orientação: Roberta Veiga). 4.4 Integralização de créditos em disciplinas e a vidades acadêmicas
programadas. Não houve pedidos de integralização de créditos em disciplinas isoladas ou cursadas
anteriormente em outros programas de pós-graduação. Foram apresentadas as solicitações de
integralização de a vidades acadêmicas programadas das/dos discentes William David
Vieira, Leandro Silva Lopes, Aiano Bemfica Mineiro, Roberto Alves Reis, Ana Naemi Machida, Bárbara
Cris na Lima, Fábio Amaral de Oliveira Paes, Iara Lucia Ribeiro Evangelista, Raíra Saloméa. Foi
aprovado o pedido de integralização de disciplina ele va de Fábio Amaral de Oliveira. As
integralizações serão processadas, conforme orientação do DRCA, no limite dos créditos exigidos para
o Mestrado ou Doutorado. Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriel Alejandro Cesar, lavrei esta ata,
que será lida e, se aprovada, assinada eletronicamente pelos membros presentes na reunião ordinária
do Colegiado do PPGCOM do dia 04/03/2021.

Documento assinado eletronicamente por Camila Maciel Campolina Alves Mantovani,
Professora do Magistério Superior, em 31/03/2021, às 09:30, 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
31/03/2021, às 11:05, 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 01/04/2021, às 11:55, 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 Carlos Frederico de Brito D Andrea, Professor do
Magistério Superior, em 06/04/2021, às 15:03, 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 06/04/2021, às 16:00, 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 06/04/2021, às 18:54, 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
0648539 e o código CRC 7AB0BBD1.

Referência: Processo nº 23072.216621/2021-06 SEI nº 0648539
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