
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FAFICH

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao  um  dia  do  mês  de  outubro  de  2020,  o  Colegiado  do  Programa  de  Pós-
Graduação  em  Comunicação  Social  da  FAFICH  /UFMG  reuniu-
se virtualmente  (dada a epidemia do COVID-19) em caráter ordinário, às quatorze
horas e trinta minutos, com a presença do Coordenador do Programa, professor
Bruno Souza Leal,  das representantes docentes prof.a Camila Mantovani, prof.a
Luciana de Oliveira, prof.a Vanessa Veiga de Oliveira, das representantes discentes
Ettiene Martins e Carla Alice Apolinário Italiano, e com a participação, com direito
a voz, do prof. Carlos Frederico de Brito d’Andréa, sendo secretariada por mim,
Gabriel Alejandro César. Ao início da reunião, o prof. Bruno Souza Leal lembrou aos
presentes  da  sua  responsabilidade  em  relação  aos  documentos  de  trabalho  e
discussões conduzidas pelo Colegiado, destacando: a) que os documentos só se
tornam  públicos,  ou  seja,  de  circulação  ampla,  externa  ao  Colegiado,  quando
aprovados nessa instância e, quando for o caso, em instâncias superiores; b) que
os documentos de trabalho, ou seja, em elaboração, revisão e/ou discussão pelo
Colegiado, são de circulação restrita, sendo acessíveis apenas pelos membros do
órgão; c) que documentos com informações e dados pessoais têm caráter sigiloso.
O prof. Bruno Souza Leal ressaltou ainda o cuidado na expressão de juízos de valor
e mérito sobre pessoas e comportamentos individuais, em documentos emitidos
ou recebidos pelo PPGCOM, em função de suas implicações éticas e legais; d) que,
a  partir  desses  esclarecimentos,  a  Coordenação  passará  a  disponibilizar,  aos
membros do Colegiado, ofícios e outras documentações submetidas por discentes
e docentes, para seu conhecimento e preparação para as reuniões ordinárias e
extraordinárias.  Após  essa  introdução,  foram  abordados  os  itens  de  pauta  na
ordem  a  seguir. 1) Atualização  de  normas:  desde  agosto,  o  Colegiado  vem
discutindo a atualização das normas relativas às bancas (defesa e qualificação), às
Atividades Acadêmicas Programadas e ao estágio docente. Na reunião, chegou-se
aos parâmetros e caracterizações gerais e definiu-se que: a) a Coordenação pediria
sugestões  às  normas  em  discussão,  por  parte  da  comunidade  do  PPGCOM,  a



serem encaminhadas até 29 de outubro; b) que a Coordenação elaboraria esboços
das  três  normas;  que  os  disponibilizaria  aos  membros  do  Colegiado,  para
discussão  e  incorporação  de  sugestões  e  possíveis  acertos;  c)  que  na  reunião
ordinária de novembro o Colegiado encaminharia as discussões acerca dos textos
das três normas em tela. 2) Defesas e qualificações 2020. Dados da Secretaria do
PPGCOM  caracterizam  um  cenário  preocupante  de  atrasos  em  qualificações,
especialmente no mestrado (turma 2019),  mesmo considerando a extensão de
prazo até novembro/2020, e de casos específicos merecedores de atenção pelo
Colegiado.  A  Secretaria  do  PPGCOM  solicitará,  nesta  semana,  informações  e
justificativas a discentes com qualificações e defesas previstas para acontecerem
até  novembro/2020,  para  um  melhor  diagnóstico  por  parte  do  Colegiado.
Situações  particulares  foram  analisadas  e  a  Secretaria  encaminhará  às  e  aos
interessados,  ainda  esta  semana,  as  orientações  e  determinações
estabelecidas. 3) Notório saber: A UFMG publicou recentemente uma nova norma
de  reconhecimento  de  notório  saber.  Os  professores  André  Brasil  e  César
Guimarães, após serem autorizados a participarem da reunião, com direito a voz,
apresentaram ao Colegiado informações e esclarecimentos sobre processos em
andamento e sobre a elaboração de duas propostas de reconhecimento de notório
saber  a  serem  apresentadas  ao  PPGCOM. 4) Outros  assuntos: 4.1) Conselho
Compós. A Coordenação do PPGCOM informa a reunião do Conselho da Compós
marcada para os dias 14 e 15 de outubro, manhã e tarde. 4.2) O PPGCOM conta
desde julho com o trabalho de Gabriel Alejandro César, que assume a Secretaria
do  Colegiado.  Elaine  Martins  mantém-se  como  Secretária  Acadêmica  do
Programa. 4.3) Bancas de qualificação aprovadas: Olivia Pilar de Souza (mestrado -
orientadora:  Vanessa Veiga);  Fatine Conceição Oliveira (mestrado -  orientadora:
Camila Mantovani);  Aiano Bemfica (mestrado – orientadora: Cláudia Mesquita);
Fábio Rodrigues Filho (mestrado – orientação: André Brasil); Ana Carolina Almeida
Souza e Pollyana Inácio Rezende Silva (doutorado - ambas orientadas pela Geane
Alzamora); Luiz Fernando Moura (doutorado – orientação: André Brasil) 4.4) Banca
de defesa de dissertação aprovada: Ana Carolina Borges de Andrade (orientadora:
Ana Carolina Vimieiro); Lívia Laudares (orientadora: Regiane Lucas Garcêz); Pedro
Alves Neto (orientador: César Guimarães) 4.5) Pós-doc aprovado: Karina Barbosa,
sob  supervisão  de  Carlos  Mendonça,  a  partir  de  parecer  favorável  de  Carlos
Alberto de Carvalho 4.6) Aproveitamento de créditos: Ester Santos (publicação de
artigo  científico:  1  crédito) 4.7) Aproveitamento  de  disciplina:  Fábio  Amaral  de
Oliveira (4 créditos em disciplina cursada em 2018 no PPGCOM) 4.8) Co-tutela:
aprovados o aproveitamento de estágio docente, o aproveitamento de créditos e



de disciplinas, além da equivalência do exame de qualificação de Naara Santos
(orientação:  César  Guimarães,  em co-tutela  com Université  Nouvelle  Sorbonne
Paris  3. 4.9) Aprovação  do  relatório  de  pós-doc  de  Cynthia  Maia  (supervisão:
Carlos Alberto de Carvalho). 4.10) Aprovação de adiamentos: qualificação de: Luiz
Rangel  dos  Reis  Junior  (orientação:  Eduardo  Antônio  de  Jesus)  para
março/2021; defesa de  tese  de  Fernanda de Faria  Medeiros  (Orientadora:  Vera
França) para novembro/2020; defesa de dissertação de Tamires Sathler Cordeiro
(Orientadora:  Roberta Oliveira Veiga)  até Março/2021; defesa de dissertação de
Amanda dos Santos Rodrigues (Orientador: Elton Antunes), mediante cobrança da
marcação da qualificação, até março/2021. 4.11) Aprovação de co-orientação, por
Amanda Jurno, da dissertação de Ana Cristina Mendes Gontijo (orientador: Carlos
d'Andréa). 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 01/10/2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de 
pós-graduação, em 22/10/2020, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana de Oliveira, Membro, em 22/10/2020, 
às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto 
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Maciel Campolina Alves 
Mantovani, Professora do Magistério Superior, em 22/10/2020, às 15:16, conforme 
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Veiga de Oliveira, Professora do 
Magistério Superior, em 22/10/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carla Alice Apolinário Italiano, Usuário Externo,
em 28/10/2020, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, 
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0328019 e o código CRC 44653374.
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