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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos cinco dias do mês de novembro 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
Cláudia  Cardoso  Mesquita,  prof.a  Vanessa  Veiga  de  Oliveira,  da  representante
discente 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.  Foram discutidos os temas indicados a seguir. 1) Homologação
Resultado do Processo Seletivo. Os resultados finais, por linha de pesquisa, foram
apresentados  e  aprovados. 2)  Atualização  de  Normas.  Foram  aprovadas  as
resoluções referentes às atividades acadêmicas programadas e à composição de
bancas de defesa e qualificação. A resolução referente ao estágio docente terá sua
redação  revisada  e  será  apreciada  na  reunião  ordinária  de
dezembro. 3) Planejamento 2020.2.  A Coordenação do PPGCOM convocou uma
reunião geral com o corpo discente para o dia 10/11, às 19h, com o propósito,
entre outros, de avaliar processos e atividades, como o ensino remoto à distância.
Outras  atividades  estão sendo planejadas  e  serão divulgadas  à  medida que se
tornarem viáveis 4) Outros assuntos: 4.1.  Notório saber:  o Colegiado aprovou a
proposta de reconhecimento de notório saber de Isael Maxacali, apresentada pelo
prof. Cesar Guimarães, com dossiê elaborado pelos prof. André Brasil e Roberto
Romero (Museu Nacional). A documentação será encaminhada à PRPG, tal como
definem as normas sobre o reconhecimento de notório saber na UFMG; 4.2. Sala
3005.  O  PPGCOM  passará  a  contar  com  uma  sala  de  apoio,  gerenciada  pela
Secretaria,  destinada  prioritariamente  a  bancas  (qualificação/defesa),  reuniões
diversas e aulas, conforme acerto com a Diretoria da Fafich. A sala 3005, no 3º
andar da Fafich, será equipada nos próximos meses para, quando retornarem as
atividades  presenciais,  estar  apta  a  essas  finalidades; 4.3  Aproveitamento  de
crédito: Maurício João Vieira Filho, concedidos 2 créditos (1 para cada publicação



em revista B4); Alessandra Pereira Brito, concedidos 2 créditos (1 por organização
de livro e outro por organização de evento); 4.4     Extensão de prazo de qualificação  
de mestrado: Breno Henrique de Almeida Rocha (orientação: Eduardo de Jesus),
para fevereiro/2021; Ana Cristina Mendes Gontijo (orientação: Carlos D'andrea),
para  janeiro  de  2021;  Larissa  Flores  Leão  (orientação:  Márcio  Simeone),  para
janeiro  de  2021;  Cláudio  Henrique  Vieira  (orientação:  Carlos  Alberto),  para
fevereiro de 2021; Alessandra Pereira Brito (orientação: César Guimarães), para
fevereiro  de  2021;  Tomás  Guzmán  (orientação:  Regiane  Lucas  Garcêz),  para
fevereiro de 2021;4.5     Bancas aprovadas  :  Francielle Neves de Souza (orientação:
Phellipy Pereira Jacome) – qualificação mestrado; Pedro Alves dos Santos Neto
(orientação:  César  Geraldo  Guimarães)  –  defesa  mestrado;  Ágatha  de  Souza
Azevedo (orientação: Ana Carolina Soares Costa Vimieiro) – qualificação mestrado;
Deize  Ferreira  Paiva  Lopes  (orientação:  Regiane  Lucas  de  Oliveira  Garcêz)  –
qualificação mestrado; Clara Andrade Pimentel (orientação: Joana Ziller de Araújo
Josephson) – qualificação mestrado; Aiano Bemfica Mineiro (orientação: Cláudia
Cardoso Mesquita) – qualificação mestrado; Tomyo Costa Ito (orientação: César
Geraldo  Guimarães)  –  qualificação  doutorado;  Pedro  Henrique  Bicalho  Camelo
(orientação: Rousiley Maia) – qualificação mestrado; 4.6. Aprovação de extensão
de  banca  de  defesa: de  Isabelle  Caroline  Damião  Chagas  (orientação:  Elton
Antunes), para 1º de dezembro; 4.7 Aproveitamento de disciplinas: aprovados os
pedidos de Etienne Martins (4 créditos)  e Fábio Amaral de Oliveira (4 créditos);
4.8  Pós-doutoramento: aprovado o estágio pós-doutoral de Conrado Mendes, sob
supervisão de Geane Alzamora (parecer favorável emitido por Sônia Pessoa); 4.9
Mudança  de  orientação:  Diego  Rodrigues  Belo,  doutorando  de  Textualidades
Midiáticas, passa a ser orientado por Bruno Martins, encerrando-se o vínculo do
prof. Paulo Bernardo Ferreira Vaz com o PPGCOM;   4.10 Qualis:   a Capes, através do
representante da área da Comunicação e Informação, comunica que estão sendo
realizados os estudos para o novo Qualis, que vai alterar os estratos, que passarão
a ser, em ordem decrescente, de A1 a A4 e de B1 a B4. Existe previsão para que o
novo Qualis  saia  em junho de 2021; 4.11 Compós 2021.     A Compós decidiu,  na
última reunião do Conselho, que o encontro de 2021 será à distância e realizado o
mais próximo das datas regulares, em junho. A instituição co-promotora será a
PUC-SP; 4.12  Comissão  de  bolsas:  a  Coordenação  do  PPGCOM  solicitou  aos
membros do Colegiado a indicação de nomes para a Comissão de Bolsas,  que será
implantada ainda em 2020, com vigência de 2(dois) 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 05/11/2020.



Documento assinado eletronicamente por Gabriel Alejandro Cesar, Assistente em 
Administração, em 26/11/2020, às 16:27, 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 Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de 
pós-graduação, em 30/11/2020, às 13:50, 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 02/12/2020, às 14:18, 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 02/12/2020, às 19:04, 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 04/12/2020, às 14:40, 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 06/12/2020, às 17:59, 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 14/12/2020, às 22:09, 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 0439866 e o código CRC 4A854633.
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