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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COLEGIADO PPGCOM/UFMG EM 02 DE JUNHO DE 2022

Aos dois dias do mês de junho de 2022, 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, da representante docente e prof.a  Paula
Simões, dos representantes docentes prof. Eduardo de Jesus, prof. Elton Antunes e prof. Márcio Simeone
Henriques, e da representante discente Yasmin Feital, sendo secretariada por mim, Silas Rosado Lopes. A
reunião tratou da pauta a seguir. 1. Recredenciamento Docente 2022.1 Foram aprovados os
recredenciamentos, por 4 anos, como permanentes, de Camila Mantovani (linha "Comunicação,
Territorialidades e Vulnerabilidades", Mestrado/Doutorado); Maria Aparecida Moura (linha "Pragmá�cas
da Imagem", Mestrado/Doutorado); e Nísio Teixeira (linha "Textualidades Mediá�cas", Mestrado).2.
Seleção 2023. O Edital, com a a incorporação da bibliografia de cada linha para a seleção do Mestrado, foi
aprovado e será encaminhado para análise da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.3. Oferta de disciplinas
2022.2. A PRPG autorizou, em caráter excepcional, a oferta de duas disciplinas em modo remoto: Estudos
em Textualidades Mediá�cas I:Narra�va e acontecimentos mediá�cos: Desafios metodológicos para
apreensão das experiências glocais (60 h/a - M/D), sob responsabilidade do prof. Elton Antunes e em
parceria com docentes da UFT e da Unama-Belém; e "Estudos em Comunicação, Territorialidades e
Vulnerabilidades II - Comunicação, organizações e públicos: aspectos crí�cos (30 h/a - M/D), sob
responsabilidade do prof. Márcio Simeone, em parceria com docentes da UFRGS. Com essa autorização
e após a apreciação das propostas elaboradas nas linhas de pesquisa, o quadro de oferta de disciplinas
para 2022.2 foi definido e aprovado.4. Novas normas e resoluções. Aprovada a resolução que estabelece
critérios e parâmetros para abertura de vagas para graduandas/os em disciplinas da pós-graduação. A
resolução será encaminhada à PRPG para apreciação.5. Outros assuntos.5.1. Plano de Metas/Gestão de
Recursos PPGCOM/UFMG. O Plano de Metas, documento que estabelece os parâmetros para uso
dos recursos Proex repassados pela CAPES ao Programa, foi atualizado pela Comissão de Gestão,
apreciado e aprovado pelo Colegiado. O documento estabelece que, para 2022, e a após a conversão do
máximo de recursos possível em bolsas de estudo, o Programa apoiará a�vidades discentes e docentes
nos seguintes termos: apoio à tradução de ar�gos cien�ficos de docentes. O Programa está negociando
com empresas de tradução no sen�do de apoiar a tradução para o inglês de ar�gos cien�ficos de autoria
de docentes; apoio à a�vidades discentes. Cada discente poderá contar, uma única vez, ao longo de 2022,
com o apoio de até R$960,00 para pesquisa de campo ou par�cipação, com apresentação de trabalho,
em um evento cien�fico presencial ou online no país ou no exterior. O apoio será feito via reembolso e
diante da apresentação de documentação específica; apoio à organização de eventos no
PPGCOM/UFMG. O Programa apoiará, em até R$2.500,00, a organização de eventos cien�ficos, em Belo
Horizonte, de junho/2022 a maio/2023. Todas as outras modalidades de apoio estão suspensas, diante da
limitação dos recursos disponíveis. 5.2 Recredenciamento docente 2022.2. A Chamada para
Recredenciamento Docentes 2022.2 será lançada em julho e incorporará os parâmetros de projeto de
pesquisa docente a serem finalizados na reunião de 8 desse mês. 5.3 Aprovadas as ofertas de disciplinas
de doutorandas/os, em parceria com seus orientadores, junto à graduação em 2022: "Comunicação e
Quadrinhos" (Le�cia Gabriela e Joana Ziller); "Montagem e poesia" (Fábio Rodrigues Filho e André
Brasil); "Mídia, Feminismo e Ação cole�va" (Larissa Natalino e Regiane Garcêz); Iden�ficação de públicos
e problemas públicos no Poder Legisla�vo (Geraldo Frances e Angela Marques) e "Textualidades do



Design" (Diego Belo e Bruno Mar�ns). As propostas de disciplinas foram encaminhadas aos Colegiados
dos cursos de graduação em Comunicação, para apreciação. 5.4 Aprovado o estágio docente
extemporâneo (coorientação de TCC) de Yasmin Ga�o (orientação: Elton Antunes). 5.5 Aprovado o
estágio pós-doutoral do prof. Ercio Sena junto ao PPGCOM/UFMG, sob supervisão de Vera França.5.6
Extensões de prazo: Qualificação Mestrado: Nayara Souza (orientação: Carlos Alberto), para setembro;
Washington Oliveira (orientação: Edu Jesus) para outubro; Samuel Oliveira (orientação: Pablo Moreno),
para outubro; Natália Dias (orientação: Carlos D'Andrea), para setembro; Camila Moreira (orientação:
Vera França), para agosto; Yasmine Feital (orientação Regiane Garcêz), para setembro; Sara Paolilelo
(orientação: Camila Mantovani), para outubro; Ana Paula Gondim (orientação: Camila Mantovani) para
setembro; Diana Valen�na (orientação: Márcio Simeone), para setembro; Victor Gois (orientação Geane
Alzamora), para setembro; Qualificação Doutorado: Mariana Gonçalves (orientação: Paula Guimarães),
para julho; Defesa Mestrado: Natália Amaro (orientação Elton Antunes), para setembro. Nada mais
havendo a tratar, eu, Silas Rosado Lopes, lavrei esta ata que será assinada por todos presentes na reunião
de 02/06/2022.
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Documento assinado eletronicamente por Paula Guimaraes Simoes, Professora do Magistério
Superior, em 29/06/2022, às 15:45, 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 Yasmine Feital Calçado Barbosa, Usuário Externo, em
30/06/2022, às 08:25, 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, Coordenador(a) de
curso de pós-graduação, em 30/06/2022, às 11:53, 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 01/07/2022, às 13:44, 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 Marcio Simeone Henriques, Professor do Magistério
Superior, em 14/07/2022, às 20:51, 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 15/07/2022, às 07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico de Brito D Andrea, Professor do
Magistério Superior, em 15/07/2022, às 14:49, 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 Elton Antunes, Professor do Magistério Superior, em
15/07/2022, às 14:49, 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 Silas Lopes Rosado, Assistente em Administração, em
15/07/2022, às 16:21, 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 1558766 e
o código CRC 1CDA2262.

Referência: Processo nº 23072.212225/2022-82 SEI nº 1558766
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