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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos sete dias do mês de julho de 2020, 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 dezenove horas, com a presença do Prof. Bruno Souza
Leal,  Coordenador pro   tempore do  Programa,  dos  representantes  do
corpo  docente  prof.a  Cláudia  Mesquita,  prof.a  Paula  Simões,  prof.a
Camila  Mantovani  e  da  representante  discente  Alessandra  Brito.  No
início da reunião, o prof. Bruno Souza Leal solicitou anuência para que
Ousmane Salé (suplente da representação discente) e do prof.  Carlos
D’Andrea,  na  condição  de  consultor  acadêmico  da  Coordenação,
participem  da  reunião  do  Colegiado.  A  participação  do  prof.  Carlos
D’Andrea nas reuniões se dará até que se realizem as eleições regulares
para a Coordenação do PPGCOM. A anuência foi concedida por todos. A
seguir,  definiu-se  por  unanimidade  que  as  reuniões  ordinárias  do
Colegiado do PPGCOM se darão mensalmente, sempre nas tardes da
primeira quinta-feira de cada mês.  Caso haja  necessidade de alguma
reunião  extraordinária,  ela  também  ocorrerá  preferencialmente  nas
tardes  de  quinta-feira.  A  próxima reunião  ordinária  do  Colegiado do
PPGCOM será em 06 de agosto.  Após essas definições iniciais,  foram
abordados  os  pontos  constantes  na  convocação  para  reunião. 1)
Retomada das atividades didáticas. Após consulta aos docentes e aos
estudantes e discussão entre os membros do Colegiado, definiu-se que:
todas as disciplinas previstas para 2020/1 estão mantidas nos horários
inicialmente  indicados;  os  professores  poderão  fazer  ajustes  na
composição  do  horário  previsto,  em função da  adaptação  ao  ensino
remoto emergencial; até sexta, dia 10/07, os discentes deverão fazer,



via  sistema,  ajustes  de  matrícula,  com  inclusão  ou  exclusão  de
atividades; as aulas do PPGCOM poderão retornar a partir do dia 13/07,
e  cada  professor definirá  com  sua  turma  a  data  e  as  condições  de
retomada  das  aulas. 2)  Recredenciamento  docente.  Após  discussão,
decidiu-se  que:  a)  excepcionalmente,  e  em  coerência  com  decisões
anteriores, será lançado a Chamada de recredenciamento apenas uma
vez  este  ano,  ainda  neste  mês  de  julho;  b)  a  Chamada  para
Recredenciamento de 2020 será em moldes similares ao do ano passado
e  em  consonância  com  a  Resolução  02/2019,  de  Credendiamento  e
Recredenciamento;  c)  dois  membros  internos  ao  PPGCOM  e  um
membro externo serão indicados após consulta às linhas de pesquisa; d)
ao longo deste ano, serão feitas as discussões para o aprimoramento do
Edital, cujo processo se inicia com a consulta aos docentes de sugestões,
a serem apresentadas pelas representações  e apreciadas  na próxima
reunião do Colegiado em agosto. 3) Processo seletivo.  O prof.  Bruno
Souza  Leal  informou  que  os  Editais  do  Processo  Seletivo  para  2021
foram  encaminhados  à  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  estão  sob
avaliação. A prof.a Claudia Mesquita solicita a revisão da distribuição de
vagas para o Mestrado na linha Pragmáticas da Imagem, de modo a
adequá-la às suas condições específicas. Após discussão, decidiu-se que
iria-se verificar a viabilidade, junto à PRPG, de alterar a distribuição das
vagas  entre  as  linhas  da  seguinte  forma:  manter  para  Processos
Comunicativos e Práticas Sociais a distribuição inicialmente proposta (13
vagas para o Mestrado e 8 para o Doutorado); para a linha Pragmáticas
da Imagem, alterar  a distribuição para 5 vagas para o Mestrado e 4
vagas para o Doutorado; para a linha Textualidades Mediáticas, alterar
para 12 vagas para o Mestrado e 8 vagas para o Doutorado. Caso essa
alteração  não  seja  viável,  manter-se-á  a  distribuição  entre  linhas
conforme definido anteriormente. 4) Outros assuntos.  a) o Colegiado,
amparado por decisão da Capes, aprovou extensão automática de até
novembro  para  os  prazos  de  defesa  e  qualificação,  em  função  das
condições excepcionais da pandemia do coronavírus, ou seja, todas as
qualificações de mestrado (previstas para junho) e defesas (cujo limite
era agosto) têm agora como prazo final o mês de novembro; situações e
condições  específicas  continuarão  sendo acompanhadas  caso  a  caso;



esta  decisão  se  aplica  aos  pedidos  de  prorrogação  de  prazo
encaminhados  para  esta  reunião;  b)  criação  do  grupo  de  pesquisa
Insurgente, do prof.  Carlos Alberto de Carvalho, que comunica que o
grupo já  foi  aprovado pelo Departamento de Comunicação;  c)  foram
encaminhados  ao  PPGCOM  4  pedidos  de  discentes  no  âmbito  da
Chamada  02/2020  da  PRPG  –  Programa  de  apoio  à  inclusão  digital;
conferida a documentação, serão encaminhados à Pró-Reitoria no dia
08 de julho. Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriel Alejandro César,
lavrei esta ata, que será lida e, se aprovada, assinada pelos membros
presentes na reunião extraordinária do Colegiado do PPGCOM do dia
07/07/2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Professor do 
Magistério Superior, em 17/07/2020, às 14:55, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015.
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