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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dois dias do mês de dezembro de 2021, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação Social da FAFICH/UFMG reuniu-se virtualmente, dada a pandemia do COVID-19, em
caráter ordinário, às catorze horas, com a presença do Coordenador do Programa, professor Bruno
Souza Leal, do Subcoordenador, prof. Carlos Frederico de Brito D’Andrea, das representantes docentes
prof.as Angela Marques, Camila Mantovani e  Paula Simões, dos representantes docentes, prof.s
Bruno Mar ns e Eduardo de Jesus, e da representante discente Dalila Musa, sendo secretariada por
mim, Gabriel Alejandro César, para tratar dos pontos discriminados a seguir. 1. Processo Sele vo
2022. Homologou-se o Resultado Final do Processo Sele vo, que já está publicado na página do
PPGCOM. Uma vaga não preenchida, no Mestrado,  na linha de pesquisa "Textualidades
Mediá cas", será alocada na linha "Comunicação, Territorialidades e Vulnerabilidades", caso a
alteração seja aprovada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 2. Planejamento 2022. O PPGCOM fez
uma consulta formal à PRPG e aguarda o posicionamento dos órgãos superiores da UFMG quanto aos
parâmetros para  as atividades didáticas do ano letivo 2022. 3. Recredenciamento Docente 2021.2. O
Colegiado apreciou o parecer da Comissão de Recredenciamento e aprovou os recredenciamentos
plenos (mestrado/doutorado), como docentes permanentes, de Ângela Cris na Salgueiro Marques, de
Carlos Magno Camargos Mendonça e de Cláudia Mesquita. Além disso, aprovou o credenciamento,
no Doutorado, de Phellipy Jácome. Os credenciamentos têm validade por 4 anos. Em caráter
excepcional, aprovou o credenciamento pleno, como docente permanente, por 3 anos, de Vera Regina
Veiga França; e o credenciamento pleno, como docente colaboradora, por 2 anos, de Regina Helena
Alves da Silva. 4.Normas e resoluções: parcerias e comissões. Foram discu dos os parâmetros gerais
para essas duas resoluções. Os prof.s Ângela Marques e Bruno Mar ns e os prof.s Paula Simões e
Eduardo de Jesus devem apresentar, em janeiro as minutas das resoluções sobre as comissões
internas do PPGCOM e sobre  os procedimentos de formalização, no Programa, de parcerias nacionais
e internacionais, respec vamente. 5. Sucupira 2022. A Capes informou que os PPGs devem fazer o
lançamento parcial de dados rela vos a 2021 no Sucupira até março de 2022. Outra parte dos dados,
que compreende a produção intelectual dos Programas, deverá ser feita em 2023, abrangendo os dois
anos anteriores (2021 e 2022).6. Informes.6.1 A Capes anunciou a retomada da avaliação quadrienal,
após suspensão judicial. Um novo cronograma deverá ser divulgado nas próximas semanas. 6.2 Entre
05 e 12 de janeiro, os prof. Myria Georgiou e Bart Cammaerts, da London School of Economics and
Poli cal Sciences  realizarão um conjunto de conferências e seminários no PPGCOM, organizados
pelas prof.as  Laura Guimarães e Ana Carolina Vimieiro. As a vidades serão presenciais. 6.3 A PRPq
está em processo de implantação de comitês de é ca em pesquisa por área de conhecimento. A
proposta, que tramita nos órgãos centrais da Universidade após consulta dos PPGs, é que sejam três
CEPs: CEP-UFMG; CEP-UFMG-Humanidades e o CEP-Saúde. 6.4 Nos próximos dias será realizada, junto
ao corpo discente do PPGCOM, a seleção de 03 (três) bolsistas de apoio técnico para atuar em 2022
em ações de divulgação cien fica, organização de informações acadêmicas e apoio a eventos. 6.5 O
prof. Eduardo de Jesus informou sobre a publicação de novas edições da revista Devires e sobre as
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prof. Eduardo de Jesus informou sobre a publicação de novas edições da revista Devires e sobre as
discussões sobre o futuro da revista. O tema será retomado em breve pelo Colegiado. 7 Outros
assuntos:7.1 Aprovados os pedidos de trancamento total (2021.2) de Paloma Arantes e Ana Paula
Gondim;7.2 Aprovados os pedidos de extensão de prazo de qualificação de dissertação de Letícia Bispo
(até fevereiro/2022), Elaine do Carmo (até fevereiro/2022); 7.3 Aprovada a extensão de prazo para
qualificação de Doutorado de Vívian Campos, para maio/2022;7.4 Aprovados os relatórios de
conclusão de pós-doutorado de Karina Barbosa e de Maria Gislene de Carvalho; 7.5 Aprovada a
proposta de pós-doutoramento de Bárbara Mol (supervisão: Eduardo de Jesus), a par r de apreciação
do Plano de Trabalho, elaborada pela prof.a Angela Marques; 7.6 Aprovada a coorientação do
mestrando Iuri Francisco Mustafá Cordeiro por Rodrigo Campanela (orientação principal: Ângela
Marques);7.7 Aprovadas as bancas: Defesa Mestrado: Iuri Cordeiro (orientação Angela Marques);
Larissa Leão (orientação Márcio Simeone); Breno Henrique Rocha (orientação Edu Jesus);  Ana
Cris na Gon jo (orientação Carlos D'Andrea); Fábio Rodrigues Filho (orientação André Brasil),
Alessandra Brito (orientação: César Guimarães); Nicole Ba sta (orientação: César Guimarães);
Qualificação Mestrado: Natália Amaro (orientação Elton Antunes); Isabella Crispim (orientação
Phellipy Jácome); Defesa Doutorado: Tomyo Ito (orientação: César Guimarães); Rubens Rangel
(orientação: Angela Marques);7.8 Aprovadas as extensões de prazo de defesa: Bárbara Caldeira
(orientação: Elton Antunes):banca autorizada para 15/02/2022;- Le cia Gabriela (orientação:
Fernanda Maurício): banca autorizada para 18/01/2022; Carolina Louback (orientação: Vanessa
Veiga); banca autorizada para ocorrer até 20/01/2022; Débora Veríssimo Costa (orientação: Regina
Helena/Vanessa Veiga): banca autorizada para ocorrer até 20/01/2022.Nada mais havendo a tratar,
eu, Gabriel Alejandro Cesar, lavrei esta ata, que será lida e, se aprovada, assinada eletronicamente
pelos membros presentes na reunião ordinária do Colegiado do PPGCOM do dia 02/12/2021.

Documento assinado eletronicamente por Dalila Maria Musa Belmiro, Usuário Externo, em
05/01/2022, às 15:11, 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 Cristina Salgueiro Marques, Coordenador(a)
de curso de pós-graduação, em 05/01/2022, às 15:19, 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 05/01/2022, às 15:28, 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 Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 05/01/2022, às 16:14, 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 Yasmine Feital Calçado Barbosa, Usuário Externo, em
06/01/2022, às 08:11, 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 Martins, Professor do Magistério
Superior, em 07/01/2022, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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
1178933 e o código CRC 51307A35.
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