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Aos quatro dias do mês de novembro 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.a Camila Mantovani e prof.a  Paula Simões, do representante docente, prof. Bruno Mar ns, e da
representante discente Dalila Musa, sendo secretariada por mim, Gabriel Alejandro César, para tratar
dos pontos discriminados a seguir. Em função do término do mandato da prof.a  Cláudia Mesquita, os
membros do Colegiado aprovaram a par cipação do prof. Eduardo de Jesus, com direito a voz,
representando a linha “Pragmá cas da Imagem”. 1) Planejamento 2022. Em função das incertezas
atuais e do perfil da turma 2022 (tabela abaixo), o PPGCOM buscará planejar as a vidades de modo a
incorporar algumas das ro nas implementadas no período recente e ao mesmo tempo garan r a
qualidade acadêmica e a responsabilidade social de suas a vidades. O cenário que se vislumbra é o
retorno das a vidades presenciais em 2022. O PPGCOM fará uma consulta formal à PRPG sobre os
parâmetros e modos de ar culação entre a vidades presenciais e remotas para o próximo ano. 2)
Processo Seletivo 2022. Após a divulgação dos resultados, o processo sele vo entra na reta final, com
o período de recursos e a realização do processo de heteroiden ficação para candidatas/os
autodeclaradas/os negras/os, que acontece ao longo de novembro. O resultado final será divulgado
em 06 de dezembro. 2.1 A par r dos resultados divulgados em 03 de novembro e das informações
apresentadas pelas/os candidatas/os na inscrição no processo sele vo, a Coordenação do PPGCOM
elaborou o perfil geral da turma 2022. Esses dados foram apresentados e discu dos na reunião e
serão parâmetro para o planejamento do PPGCOM para o próximo ano. Em linhas gerais, a turma
2022 é assim delineada, tendo como referência os dados da turma 2021. As marcações em verde e
em vermelho indicam aumento e queda no indicador, respectivamente.

                            2021 2022

                          52 aprovados

Mestrado: 31 (Regular +
Suplementar)

Doutorado: 21 (Regular +
Suplementar)

 

Ampla concorrência: 32 (62%)

Autodeclarados negros: 18 (35%)

           50 aprovados

Mestrado: 29

Doutorado: 21 (Regular + Suplementar)

 

Ampla concorrência: 40 (80%)

Autodeclarados negros: 9 (18%) (50% menos que
em 2021), sendo 7 homens e 2 mulheres
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Dados
gerais
 

Suplementar: 2 (3%)

 

Homens: 22 (42%)

Mulheres: 30 (58%)

 

Residentes na RMBH: 37 (71%)

Residentes fora da RMBH: 15 (29%)

Dos residentes fora da RMBH:

Residentes em MG: 6 (12%)

Residentes em outros estados: 9
(MA, SP, BA, CE,GO, PE, ES) (17%)

Suplementar: 1 (2%)

 

Homens: 27 (54%)

Mulheres: 23 (46%)

 

Residentes na RMBH: 28 (24 em BH) (56%)

Residentes fora da RMBH: 22 (44%)

Dos residentes fora da RMBH

Residentes em MG: 10 (20%)

Residentes em outros estados: 12 (24%)

 

Doutorado

              21 discentes

Ampla concorrência: 14 (67%)

Autodeclarados negros: 6  (28%) (4
mulheres)

Suplementar: 1 (5%)

 

Homens: 8 (38%)

Mulheres: 13 (62%)

 

Residentes na RMBH: 14 (67%)

Residentes fora da RMBH: 7 (33%)

 

 Dos residentes fora da RMBH

Residentes em MG: 2 (9%)

Residentes em outros estados:  5
(SP, MA, CE,PE,ES) (24%)

 

             21 aprovados

Ampla concorrência: 15 (71%)

Autodeclarados negros: 5  (24%) (2 mulheres)

Suplementar: 1 (5%)

 

Homens: 10 (48%)

Mulheres: 11 (52%)

 

Residentes na RMBH: 10 (48%)

Residentes fora da RMBH: 11 (52%)

 

Dos residentes fora da RMBH

Residentes em MG: 4 = 19%

Residentes em outros estados:  7 (MA, DF,SP,
BA) = 33%

Mestrado

                   31 aprovados

 

Ampla concorrência: 18 (58%)

Autodeclarados negros: 12 (39%) (6
mulheres)

Suplementar: 1(3%)

 

Homens: 14 (45%)

Mulheres: 17 (55%)

              29 aprovados

 

Ampla concorrência: 25 (86%)

Autodeclarados negros: 4  (14%) (todos homens)

Suplementar: 0

 

Homens: 16 (55%)

Mulheres: 13 (45%)
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Residentes na RMBH: 23 (74%)

Residentes fora da RMBH: 8 (26%)

Dos residentes fora da RMBH

Residentes em MG: 5 (16%)

Residentes em outros estados: 3
(GO, BA) (10%)

Residentes na RMBH: 18 (62%)

Residentes fora da RMBH: 11 (38%)

Dos residentes fora da RMBH

Residentes em MG: 4 (14%)

Residentes em outros estados: 7 (24%) (TO, MT,
RJ, SC, MS, SE)

 

2.2 Vaga remanescente. A linha Textualidades Mediá cas não preencheu uma vaga no Mestrado. De
acordo com a PRPG, essa vaga poderá ser alocada para outra linha que tenha candidatas/os
aprovadas/os e não classificadas/os no Mestrado. A decisão sobre  o des no da vaga será definido na
reunião de dezembro, após o período de recursos e do término dos trabalhos da Comissão de
Heteroiden ficação. 3)Normas: parcerias e comissões. Em dezembro, as representações docentes
das linhas de pesquisa “Pragmá cas da Imagem” e “Processos Comunica vos e Prá cas Sociais” e de
“Textualidades Mediá cas” e “Comunicação, Territorialidades e Vulnerabilidades” apresentarão as
minutas rela vas ao processo de reconhecimento de parcerias nacionais e internacionais e de
funcionamento das Comissões, respec vamente. 4) Informes 4.1 Comissão de recredenciamento.A
Comissão iniciou os trabalhos, a par r dos pedidos apresentados em outubro. O parecer da Comissão
será apresentado até 30 de novembro e será apreciado na reunião de dezembro. 4.2 O cronograma
de reuniões do Colegiado. Em função de férias docentes, o cronograma de reuniões do Colegiado para
2021.2 sofreu algumas alterações. Elas deverão ocorrer nos nas tardes dos dias 02 de dezembro, 13
de janeiro (e não no dia 06/01, uma vez que integrantes do Colegiado estarão de férias na primeira
semana de janeiro), 03 de fevereiro e na manhã do dia 24 de fevereiro (esta será a úl ma reunião do
Colegiado no semestre). 4.3  Recomposição do Colegiado. Foi chamada eleição de recomposição da
representação docente do Colegiado do PPGCOM. Inscreveram-se duas chapas: Angela Marques
( tular) e Márcio Simeone (suplente), para a representação da linha CTV, e Eduardo de Jesus  ( tular)
e Luciana Oliveira (suplente), para a linha PI. A eleição será no dia 11 de novembro. 5) Outros
assuntos. 5.1 Pedidos de trancamento total. Deferido o pedido de Daniel Bilac Pianchão do Carmo
rela vo a 2021.2; Indeferido o pedido de Emilly Cesar Almeida, por extrapolar o que é permi do pelo
Regulamento do PPGCOM/UFMG (apenas um trancamento total ao longo do Mestrado ou do
Doutorado). 5.2 Extensões de prazo de qualificação de discentes da turma mestrado 2020: Jéssica
Karoline de Almeida Santos (orientação: Phellipy Jácome);  Gustavo Moreira Dias (orientação: Paula
Simões); Pabline Sant'anna (orientação: Luciana Oliveira); Isabela Crispim Brito Furtado (orientação:
Phellipy Jácome); André Quintão (orientação: Ana Carolina Vimieiro). 5.3 Mudança de orientação.
Aprovada a mudança de orientação de Ennio Henrique Rodrigues Silva, que passa a ser orientado por
Geane Alzamora. 5.4 Estágio docente. Aprovado o estágio docente de Dalila Musa, na modalidade
coorientação de TCC. 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 04/11/2021.

Documento assinado eletronicamente por Dalila Maria Musa Belmiro, Usuário Externo, em
05/01/2022, às 15:12, 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.
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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 18:04, 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 Camila Maciel Campolina Alves Mantovani, Chefe de
departamento, em 11/01/2022, às 17:41, 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
1178916 e o código CRC 005D6E37.

Referência: Processo nº 23072.200640/2022-93 SEI nº 1178916

Ata FAFICH-SECCPGCMS 1178916         SEI 23072.200640/2022-93 / pg. 4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Ata FAFICH-SECCPGCMS 1178916

