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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PPGCOM/UFMG 

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022

Aos dezenove dias do mês de outubro de 2022, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação Social da FAFICH/UFMG reuniu-se em caráter ordinário, às 14 horas, na sala 3005, da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, com a presença da Coordenadora do Programa, professora
Paula Guimarães Simões, do Subcoordenador, professor Daniel Reis Silva, das representantes docentes
professoras Ana Carolina Vimieiro e Angela Marques, dos representantes docentes professor Eduardo de
Jesus e professor Bruno Mar�ns, dos representantes discentes Deivid Carlos de Oliveira e Henrique
Caixeta, e da secretária do PPGCOM Elaine Marins. A reunião tratou da pauta a seguir. 1) Processo
Sele�vo 2023: as linhas de pesquisa devem enviar os resultados das arguições orais até o dia 31 de
outubro para que o colegiado possa homologá-los no dia 1 de novembro. 2) Recredenciamento Docente:
o colegiado aprovou o parecer emi�do pela comissão composta pelo professor André Brasil e pelas
professoras Débora Lopez (UFOP), Graziela Vianna e Rousiley Maia com os seguintes resultados:
aprovação do pedido de recredenciamento docente de JOANA ZILLER DE ARAUJO JOSEPHSON como
professora permanente na linha de pesquisa TEXTUALIDADES MIDIÁTICAS; aprovação do pedido de
recredenciamento docente de ROBERTA OLIVEIRA VEIGA como professora permanente na linha de
pesquisa PRAGMÁTICAS DA IMAGEM; aprovação do pedido de recredenciamento docente de VANESSA
VEIGA DE OLIVEIRA como professora permanente na linha de pesquisa PROCESSOS COMUNICATIVOS E
PRÁTICAS SOCIAIS. Todos os recredenciamentos foram aprovados por um período de quatro anos.
Atendendo à solicitação da comissão, a coordenação pede atenção dos/as docentes ao correto
lançamento das informações e atualização do currículo La�es, a fim de evitar inconsistências e retrabalho
da comissão em processos futuros. 3) Oferta 2023/1: os membros do colegiado solicitaram mais tempo
para concluir o planejamento da oferta para o próximo semestre (o que será discu�do e aprovado na
reunião do dia 1 de novembro). 4) Auxílio Financeiro a discentes: foram aprovados os seguintes pedidos:
Luciana Sousa Furtado Brito; Leandro Silva Lopes; Felipe Messias; Deivid Carlos de Oliveira; Eduardo
Lopes de Oliveira; Ives Teixeira Souza. Conforme definido pelo colegiado, o reembolso será feito até o
limite de 960 reais por discente, a par�r da apresentação dos comprovantes. 5) Informes: a) Reunião do
Conselho da Compós: a coordenação informou sobre a reunião ocorrida no dia 5 de outubro, quando
foram aprovadas pequenas mudanças nas normas dos GTs da Compós; no Regulamento do Prêmio
Compós; e no Regulamento da revista E-Compos. Além disso, reiterou que o encontro de 2023 será
realizado de 3 a 7 de julho na ECA-USP, com o tema “Comunicação para vida”. Os profs. Edson Dalmonte e
Fábio Pinho par�ciparam da reunião para discu�r a Avaliação Quadrienal. Informaram que não há
cronograma definido para os procedimentos referentes à próxima avaliação e que o Qualis Periódicos
também foi objeto de judicialização (não há informações sobre quando será divulgado). b) Conferência
internacional: o prof. Carlos D’Andréa informou a realização de uma conferência com um professor suíço,
conforme dados a seguir: Palestra "Surveillance, Space & Smart Ci�es", com prof. Francisco Klauser
(Université de Neuchâtel/Suiça). Local/data: Dia 07 de dezembro, 14h, no Auditório Baesse (4o andar
FAFICH. Organização: grupo de pesquisa R-EST (estudos redes sociotecnicas) e PPGCOM/UFMG. Apoio:
Grupo de pesquisa [con�nente] (IGC/UFMG) e Escola de Belas Artes da UFMG.   c) Aproveitamento de
A�vidades Acadêmicas Programadas 2022/2: a aba para as solicitações estará disponível para envio de
discentes entre 28/11 e 11/12/2022. 6) Outros assuntos: a) Trancamento total: foram aprovados os



pedidos de trancamento total do semestre de Gizelle Machado e Gabriel Felice. b) Extensão de prazo de
defesa: foi aprovado o pedido de extensão de Marcela Bastos (novembro/22). c) Extensão de prazo de
qualificação: foram aprovados os pedidos de extensão de Guilherme Marques; Pedro Paixão; Marcos
Donize�; Aline Margo�; Caroline Cunha; e Marina Morgan para novembro/22). d) Estágio Docente
Extemporâneo: foi aprovado o pedido de Iana Vieira. e) Disciplina obrigatória: o doutorando Elias Santos
informa ao colegiado a impossibilidade de cursar a disciplina obrigatória Seminário de Tese neste
semestre e está ciente da necessidade de cursá-la em 2023/2. f) Homologação das aprovações ad
referendum das bancas de mestrado e doutorado: foram homologadas as seguintes bancas: qualificação
de doutorado (Mariana de Almeida; Ousmane Sané; Cecília Bizerra; Aline Borges); defesas de mestrado
(Tayrine Vaz; Leonardo Câmara; Natália Amaro; Cecília Santos); qualificação de mestrado (Samuel
Rubens). Nada mais havendo a tratar, eu, Paula Guimarães Simões, lavrei esta ata que será lida e, se
aprovada, assinada por todas e todos presentes na reunião de 19/10/2022. 

 

Membros presentes: 

Coordenadora: Paula Guimarães Simões

Subcoordenador: Daniel Reis Silva

Profa. Ana Carolina Vimieiro 

Profa. Ângela Marques 

Prof. Eduardo Antônio de Jesus 

Prof. Bruno Mar�ns 

Representantes discentes: Deivid Carlos de Oliveira e Henrique Caixeta

Secretária do PPGCOM: Elaine Mar�ns

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paula Guimaraes Simoes, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 20/10/2022, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Deivid Carlos de Oliveira, Usuário Externo, em
20/10/2022, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Cris�na Salgueiro Marques, Professora do
Magistério Superior, em 20/10/2022, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Guimaraes Mar�ns, Professor do Magistério
Superior, em 21/10/2022, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Antonio de Jesus, Professor Titular-Livre
Magistério Superior, em 26/10/2022, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Caixeta Moreira, Usuário Externo, em
27/10/2022, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Soares Costa Vimieiro, Professora do
Magistério Superior, em 28/10/2022, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Reis Silva, Subcoordenador(a), em 08/11/2022, às
16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1845331 e
o código CRC 2FE185A4.

Referência: Processo nº 23072.212225/2022-82 SEI nº 1845331
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