
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FAFICH

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos três dias do mês de dezembro de 2020, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação Social da FAFICH /UFMG reuniu-se virtualmente (dada a pandemia da COVID-19) em
caráter ordinário, às quatorze horas e trinta minutos, com a presença do Coordenador pro tempore do
Programa, professor Bruno Souza Leal, das representantes docentes, prof.a Cláudia Cardoso Mesquita
e prof.a Paula Guimarães Simões, do representante docente, prof. Carlos Mendonça, e da
representante discente Carla Alice Apolinário Italiano, e com a par cipação, com direito a voz, do
prof. Carlos Frederico de Brito d’Andréa e da discente E enne Mar ns, sendo secretariada por mim,
Gabriel Alejandro César. Foram discu dos os temas indicados a seguir. 1) Planejamento 2020.2. A
Coordenação indicou ações e cronogramas para as a vidades acadêmicas e administra vas em
2020.2, a saber: a) as reuniões do Colegiado se mantêm sempre na primeira quinta-feira de cada
mês, de 14h30 às 17h. Em 2020.2, as reuniões serão nos dias 07 de janeiro, 4 de fevereiro, 4 de março
e 1º de abril; b) no dia 11 de janeiro, às 14h30, haverá uma reunião geral do corpo docente do
PPGCOM; c) a Coordenação e a Secretaria estão organizando as demandas ao Colegiado, de modo a 
minimizar os impactos da instabilidade do e-mail ins tucional e também para melhor acesso a
informações e processos. Essas ações envolvem adoção do Moodle como plataforma preferencial
para apresentação de demandas discentes à Secretaria e a adoção de um calendário geral para
20202, a ser disponibilizado também no Moodle. Outros processos (como emissão de pareceres, por
exemplo) serão feitos via página do Programa, através de novos módulos do sistema de gestão do
site. Informações detalhadas serão encaminhadas em breve; d) foi solicitado às Linhas de pesquisa
que informem ao Colegiado e às e aos discentes o cronograma de avaliação dos projetos defini vos
de dissertação e tese, das turmas de 2020, até o dia 18 de dezembro. 2) Atualização de Normas. Foi
aprovada a resolução de estágio docente, que será encaminhada à apreciação da PRPG. Para 2020.2,
o Colegiado procederá à construção inicial da resolução sobre aproveitamento de disciplinas e dos
parâmetros para incorporação da produção técnica nos processos de credenciamento e
recredenciamento docente. A discussão inicial sobre o aproveitamento de disciplinas fica a cargo da
prof.a Camila Mantovani, que deverá apresentar, na reunião do Colegiado de janeiro, uma primeira
apreciação sobre o tema, a par r das normas vigentes. A discussão inicial dos parâmetros para
incorporação da produção técnica nos processos de credenciamento e recredenciamento docente fica
a cargo das prof.as Claudia Mesquita e Paula Simões, que apresentarão uma primeira apreciação
sobre o tema na reunião do Colegiado de janeiro. 3) Comissões 2020.2. Foram compostas duas
comissões, todas com vigência  de 2(dois) anos, que atuarão nos processos apresentados a seguir: a)
Comissão de Bolsas, composta pela representante discente E enne Mar ns e por prof.a Luciana
Oliveira, prof. Phellipy Jácome e prof.a Simone Rocha. A Comissão tem por responsabilidade avaliar
os Relatórios anuais discentes e propor  a distribuição de bolsas para 2021, a par r da informações,
parâmetros e condições estabelecidas pelo Colegiado e pela Resolução para distribuição de bolsas
vigente. O cronograma inicial de trabalho dessa Comissão é: até 05 de fevereiro: Entrega Relatório
anual discente; até 1º de março: Análise do Relatório anual discente pela Comissão de Bolsas;  04 de
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março: apreciação de análise dos Relatórios, pelo Colegiado; de 15 a 19 de março: apresentação dos
pedidos de bolsa, por discentes; de 01 a 07 de abril: Análise dos pedidos de bolsa, pela Comissão, a
serem apreciados pelo Colegiado; b) Comissão de Fluxo Docente/Credenciamento/Recredenciamento,
composta pelo prof. André Brasil e pelas prof.as Joana Ziller e Rousiley Maia. Cabe a essa Comissão a
realização dos diagnós cos de fluxo docente em 2021 e 2022, a par r de informações, parâmetros e
condições estabelecidas pelo Colegiado e pelas resoluções vigentes e proceder às análises dos pedidos
de credenciamento (anuais) e recredenciamento (semestrais) docente. O cronograma inicial dos
trabalhos dessa Comissão é de 08 de janeiro a 29 de janeiro: estudos e análises de fluxo, pela
Comissão;  04 de fevereiro: apreciação dos diagnós cos apresentados pela Comissão, pelo Colegiado;
fevereiro: lançamento do Edital para Credenciamento/Recredenciamento e início das inscrições;
março: encerramento das inscrições e análise dos pedidos, pela Comissão; 30 de março: apresentação
do relatório da Comissão;  1º de abril: apreciação do Relatório pelo Colegiado. 4) Sucupira: A
Coordenação informou que foram enviados à Capes os relatórios revistos de 2017, 2018 e 2019 e
inicia-se em dezembro o lançamento de dados de 2020. A Coordenação e a Secretaria do PPGCOM
farão um esforço concentrado para o preenchimento do Sucupira, cujo prazo final é 31 de março.
Informações atualizadas nos La es, nos relatórios discentes e as respec vas comprovações serão
solicitadas a todas e todos docentes e discentes. 5 ) Outros assuntos: 5.1 Aumento de vagas: o
Colegiado manifestou-se contrário a possíveis solicitações de aumento de vagas no processo sele vo
2021, recém-concluido. 5.2  Selo PPGCOM/UFMG: o prof. Carlos Mendonça assume a coordenação
do Selo PPGCOM/UFMG, em subs tuição ao Bruno Leal.  O prof.  Nísio Teixeira permanece na
subcoordenação, com mandato até dezembro de 2021. O mandato de Carlos Mendonça à frente do
Selo é de 2 anos, de 03 de dezembro de 2020 a 02 de dezembro de 2022; 5.3. Colóquio Discente: foi
aprovado apoio financeiro e logís co à realização do Colóquio Discente, previsto acontecer de 1 a 5
de março. O Colegiado recomendará ainda aos docentes que, se puderem, não prevejam a realização
de aulas síncronas para o período do Colóquio, de modo a es mular a par cipação de todas e todos;
5.4. Relatórios Anuais Discentes: a representação discente solicitou o reconhecimento da condição
excepcional de pandemia na avaliação dos Relatórios Anuais Discentes. O Colegiado indicou que
devem ser considerados, na avaliação dos Relatórios, a publicação de capítulos de livros para
mestrandas e mestrandos e também produções bibliográficas no prelo e/ou aceitas para publicação
em 2021. Haverá ainda um campo no Relatório discente, no qual cada discente poderá apresentar
informações que contextualizem sua produção e as suas condições par culares;  5.5 Extensões de
prazo de qualificação: foram aprovadas as extensões de prazo, para fevereiro de 2021 de Bárbara
Caldeira (doutorado) e Thiago Malta (mestrado), ambos orientados por Elton Antunes; e de Ester
Antonieta Santos e Julia Elisa Rodrigues dos Santos (mestrado), ambas orientadas por Luciana
Oliveira; 5.6 Bancas aprovadas: Qualificação Mestrado: Pedro Henrique Bicalho Camelo (Orientação:
Rousiley Maia); Barbara Cris na Lima (Orientação: Vera França); Iuri Francisco Mustafa Cordeiro
(Orientação: Angela Marques); Túlio Cesar Salvan Pagnan (Orientação: Angela Marques); Carolina
Souza Louback (Orientação: Vanessa Veiga); Amanda Dos Santos Rodrigues (Orientação: Elton
Antunes); Nicole Faria Ba sta (Orientação: Cesar Guimarães); Matheus Henrique Da Silva Salvino
(Orientação: Sonia Pessoa); Fabio Rodrigues Da Silva Filho (Orientação: André Brasil); Cláudio
Henrique Vieira (Orientação: Carlos Alberto de Carvalho); Defesa Mestrado: Isabelle Caroline Damião
Chagas (Orientação: Elton Antunes); Marina Fonseca Guimarães (Orientação: Roberta Veiga); Livia
Gomes Laudares (Orientação: Regiane Lucas); Qualificação Doutorado: Tomyo Costa Ito (Orientação:
César Guimarães); Débora Veríssimo Costa (Orientação: Regina Helena); Luís Fernando Lira Barros
Correia De Moura (Orientação: André Brasil); Lucas Afonso Sepúlveda (Orientação: Paula Guimarães
Simões); Defesa Doutorado: Fernanda De Faria Medeiros (Orientação: Vera França).. 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
03/12/2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
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graduação, em 15/12/2020, às 15:12, 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 Carlos Magno Camargos Mendonca, Professor do
Magistério Superior, em 15/12/2020, às 16:31, 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 Claudia Cardoso Mesquita, Professora do Magistério
Superior, em 16/12/2020, às 10:01, 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 Paula Guimaraes Simoes, Professora do Magistério
Superior, em 17/12/2020, às 09:28, 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
17/12/2020, às 13:20, 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 Gabriel Alejandro Cesar, Assistente em
Administração, em 17/12/2020, às 15:08, 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
0479029 e o código CRC EF5E1D90.

Referência: Processo nº 23072.247251/2020-60 SEI nº 0479029
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