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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de maio 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 extraordinário, às dez horas, 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 Cláudia Cardoso Mesquita e prof.a Paula Guimarães Simões e
da representante discente Carla Italiano, sendo secretariada por mim, Gabriel Alejandro César.
A prof.a Camila Mantovani, após decisão do Colegiado, participou da reunião como convidada,
com direito à voz, representando a linha de pesquisa “Comunicação, territorialidades e
vulnerabilidades”. A reunião foi convocada para concluir a pauta da reunião ordinária de 13 de
maio de 2021 e teve como ponto único: Processos administrativos diversos. 1.1 Pedidos de
notório saber.  O PPGCOM encaminhará à Reitoria os pedidos de reconhecimento de notório
saber de Nailton Pataxó e Pedrina Lourdes dos Santos, a partir da documentação apresentada
pelos proponentes e dos pareceres elaborados por, respectivamente, André Brasil e Aparecida
Moura. 1.2 PAD. O Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar possível fraude
nas cotas étnico-raciais no processo seletivo 2019 determinou a suspensão da discente Ana
Carolina Borges por um semestre. Conforme orientação da Chefia de Gabinete da Reitoria, a
suspensão ocorrerá no semestre 2021.1. 1.3 Pedidos de apoio financeiro. Foram encaminhados
3 pedidos, pelos docentes Regiane Lucas, André Brasil e Nísio Teixeira. Os pedidos devem ser
apreciados na reunião de junho, uma vez que a Capes não informou nem disponibilizou os
recursos de 2021 para o PPGCOM. 1.4 Uso dos recursos do PPGCOM e Comissão de Gestão
Capes/Proex. A Comissão, instituída por determinação da Capes, é composta, conforme
decisão do Colegiado, pela Coordenação do Programa e pela representação discente. A
Comissão de Gestão Capes/Proex se reunirá ainda em maio para definir os parâmetros e
critérios para usos dos recursos do PPGCOM até o final do mandato da atual Coordenação. O
Colegiado manteve como prioridade, no uso dos recursos, as bolsas e o apoio discente. 1.5
Estágio docente 2021.1      Os planos de trabalho de estágio docente para 2021.1 foram
revisados e aprovados. A matrícula nas disciplinas “Estágio docente I” e “Estágio docente II”
será processada pela Secretaria do Programa, conforme a qualidade das atividades previstas
nos planos de trabalho. 1.6 Pedido de bolsa, por condições excepcionais O Colegiado apreciou
o pedido de Pabline Santana, relativo à excepcionalidade de sua condição de vulnerabilidade,
quanto à reatribuição de bolsa, que é condicionada à existência de recursos no Programa. 1.7
Trancamento. A prof.a Camila Mantovani apresentará, para a reunião de junho, um estudo
acerca das justificativas a serem consideradas nos pedidos de trancamento, visando à
elaboração de uma norma do PPGCOM. 1.8 Matrícula de pessoas externas ao PPGCOM. As
prof.as Claudia Mesquita e Paula Simões apresentarão, para junho, um estudo inicial das
condições e critérios para aceitação de matrícula de externos ao PPGCOM, considerando
especialmente: público em geral; discentes de instituições parceiras; eletivas; graduandos. 1.9
Reconhecimento de parcerias nacionais e internacionais. O Colegiado, ao longo do semestre,
discutirá processos e condições para reconhecimento das parcerias nacionais e internacionais,
de modo a amparar, registrar e formalizar, no âmbito do Programa, essas interlocuções e suas
atividades. 1.10   Extensões de prazo: exame de qualificação de mestrado  de Fábio Amaral de
Oliveira, para outubro (Orientação: Geane Alzamora); Exame de qualificação de tese de Maiara
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Garcia Orlandini, para junho (orientação: Rousiley Maia). 1.11. Autorização para curso de curta
duração. O discente Ettore Medeiros foi autorizado a ministrar curso de curta duração, sem
vínculo empregatício e com anuência do orientador. 1.12 Mudança de orientação. Aprovada a
mudança de orientação de Geraldo Frances Vaz, do prof. Camilo Aggio para a prof.a Ângela
Marques.  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 18/05/2021.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico de Brito D Andrea, Professor do
Magistério Superior, em 04/06/2021, às 11:29, 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 Carla Alice Apolinário Italiano, Usuário Externo, em
04/06/2021, 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 04/06/2021, às 15:24, 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 05/06/2021, às 11:21, 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 07/06/2021, às 11:21, 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
0765470 e o código CRC BFAB1A60.

Referência: Processo nº 23072.228966/2021-02 SEI nº 0765470
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