
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FAFICH
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos seis dias de agosto de 2020, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da Fafich/UFMG, reuniu-se virtualmente, dada a pandemia de COVID-
19,  em  caráter  ordinário,  às  catorze  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, prof.a Camila Mantovani e
prof.a Paula Simões, da representante discente Carla Italiano, e com a participação,
com direito a voz, do prof. Carlos Frederico de Brito D’Andrea. Foram abordados os
pontos seguintes.  1) Informes:  a) Reunião com corpo discente:  Foi realizada uma
reunião com o corpo discente no dia 22 de julho, tratando, entre outros pontos, do
estágio  docente;  b)  Língua  estrangeira:  CENEX  voltou  a  realizar  exames  (à
distância),  havendo uma expectativa  de  normalização dos  exames  de  proficiência
para a pós-graduação. Para as turmas do doutorado 2019 e do mestrado 2020, o prazo
para comprovação da proficiência é abril de 2021, período em que deverá se dar a
matrícula para 2021/1; c) Estágio docente: Prazo para entrega dos planos prorrogada
para 07 de agosto; d) Plano de Ensino Remoto Emergencial: Três professores ainda
não  enviaram  o  documento  exigido  pela  Universidade  e  serão  novamente
demandados para enviarem o Plano de Ensino Remoto Emergencial até 10/08; e)
Teses  e  dissertações  no site  do  PPGCOM. As  teses  e  dissertações  defendidas  no
PPGCOM nos últimos anos, num esforço da Secretaria, estão todas na página (http://
www.ppgcom.fafich.ufmg.br/tese.php).  Aos  poucos  serão  inseridas  as  teses  e
dissertações mais antigas,  conforme demanda da Capes.  À medida que as defesas
forem  ocorrendo,  o  site  deverá  ser  regularmente  atualizado;  f)  Comissão
recredenciamento:  Findo o prazo de apresentação de documentos (7 de agosto),  a
Comissão de Avaliação será instaurada no dia 10 de agosto e composta pelos profs.
Graziela Viana, Carlos Mendonça e Marcos Alexandre (Letras); g) Chamada CNPq
Nº  25/2020  APOIO  À  PESQUISA  CIENTÍFICA,  TECNOLÓGICA  E  DE
INOVAÇÃO: BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO. O Edital foi retificado
pelo CNPq e o prazo de submissão foi prorrogado para 18 de setembro. O PPGCOM
tem, desde o início dos anos 2000, apenas 3 bolsas de mestrado concedidas pelo
CNPq. O Edital é uma oportunidade para uma possível ampliação desse número de



bolsas.  A Coordenação do PPGCOM irá  elaborar  o  Projeto exigido pelo Edital  e
buscará o apoio, caso necessário, das últimas coordenações. Os contornos da proposta
serão apresentados e discutidos na reunião ordinária do Colegiado prevista para 03 de
setembro;  h)  Atividade  de  (re)abertura  do  semestre:  a  conferência  `Arquiteturas
algorítmicas e negacionismo: a pandemia, o comum e o futuro´ será ministrada pela
profa. Fernanda Bruno (UFRJ), às 18h do dia 13 de agosto, quinta, tendo o professor
André  Brasil  (UFMG) como debatedor.  O evento  será  transmitido  pelo  canal  do
PPGCOM  no  YouTube  através  do  link  https://bit.ly/ppgcom_fbruno  e  ficará
disponível  para  consulta  posterior;  i)  Recursos  CAPES:  Foi  enviada  à  CAPES a
documentação  para  que  a  Coordenação  possa  ter  acesso  aos  recursos  relativos  à
primeira  parcela  dos  recursos  Proex  de  2020  e  para  viabilizar  o  recebimento  da
parcela prevista para setembro; j) Comissão de gestão financeira do PROEX: a ser
formalizada junto à CAPES para definir gastos prioritários do programa durante nova
gestão. Sugere-se que a comissão passe a gerenciar, de modo permanente, os pedidos
de  apoio  financeiro  a  partir  de  parâmetros  a  serem apreciados  e  aprovados  pelo
Colegiado. 2) Processo Seletivo 2021: Os Editais foram publicados no fim de julho.
O processo seletivo será todo remoto. As arguições orais serão via Microsoft Teams e
devem  acontecer  a  partir  de  26  de  outubro  (preferencialmente  até  o  dia  30  de
outubro);  Está  prevista  no  Edital  a  atuação  de  Comissão  de  Heteroidentificação
étnicoracial. A Comissão será composta e treinada nas próximas semanas; Em função
das condições específicas deste ano e da amplitude do Processo Seletivo, cada Linha
terá  o  apoio  de  uma  "coordenação  de  banca",  responsável  pelos  aspectos
administrativos  da  seleção.  Foram  indicadas  as  profas  Cláudia  Mesquita  (para  a
Linha  Pragmáticas  da  Imagem)  e  Paula  Simões  (para  a  Linha  Processos
Comunicativos e Práticas Sociais). A indicação da coordenação de banca para a Linha
Textualidades  Mediáticas  será  feita  em  reunião  próxima;  Está  prevista  reunião
extraordinária do Colegiado para 20 de agosto, para definição final das bancas do
processo seletivo e da composição da Comissão de Heteroidentificação. 3) Sucupira -
O PPGCOM tem até novembro para revisar e atualizar os lançamentos de 2012, 2018
e  2019.  A Coordenação  e  a  Secretaria  farão  a  revisão  dos  dados,  encaminhando
relatórios  individuais  para  cada  docente  para  a  atualização  e  consolidação  das
informações. 4) Normas do PPGCOM - Será preciso rever e implementar normas do
Programa para que estejam alinhados ao Regulamento aprovado em novembro de
2019  e  a  recentes  mudanças  administrativas  da  UFMG.  Outras  regulamentações
devem ser implementadas para orientar processos como a formação em extensão na
pós-graduação e os parâmetros de distribuição e fluxo de orientação. Foram definidas
como prioridades as resoluções relativas às atividades acadêmicas nãodisciplinares,
ao estágio docente e às bancas de qualificação e de defesa. 5) Outros assuntos: foi
aprovado, em caráter extraordinário, mediante justificativa apresentada pelo docente,



o  credenciamento  do  prof.  Camilo  Aggio  como  colaborador  no  doutorado;  foi
recusada a solicitação de aproveitamento de créditos em estágio docente de Diego
Belo, que atuou em curso de especialização. As normas da Capes e do PPGCOM
definem expressamente que o estágio docente se dá no âmbito da graduação.  Foi
apresentado um levantamento de discentes com as bancas de qualificação e defesa em
atraso, como momento inicial de diagnóstico acerca da regularidade dos processos do
PPGCOM; foram aprovadas bancas de defesa apresentadas pela profa Vera França.
Nada mais havendo a tratar, eu, Bruno Souza Leal, lavrei esta ata, assinada pelos
presentes na reunião ordinária do Colegiado do PPGCOM no dia 06 de agosto de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Camila Maciel Campolina 
Alves Mantovani, Professora do Magistério Superior, em 
12/08/2020, às 18:27, 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 12/08/2020, 
às 18:38, 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 13/08/2020, às 
17:57, 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 27/08/2020, às 17:25, 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 0213150 e o código CRC CF67E0BF.
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