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Aos cinco dias do mês de maio 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
nove 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 Ângela
Marques e prof.a  Paula Simões, dos representantes docentes, prof. Eduardo de Jesus e Bruno Guimarães
Mar�ns, e da representante discente Yasmin Feital. A par�r das 10h, o prof. Eduardo de Jesus se
ausentou da reunião, que passou a ser acompanhada, após autorização do Colegiado, com direito a voz,
pela prof.a Cláudia Mesquita. A reunião tratou da pauta a seguir. 1) Processo sele�vo 2023. O processo
sele�vo 2023 será remoto, com exceção dos trabalhos de heteroiden�ficação. Foi aprovado o calendário
geral do processo sele�vo, com o Edital sendo lançado até início de julho, inscrições em agosto, arguições
no final de outubro e o processo de heteroiden�ficação em novembro. O resultado final está previsto
para a segunda semana de dezembro. 2) Eleições PPGCOM/UFMG. Definiu—se para a organização das
eleições em dois processos: um para a Coordenação do PPGCOM e outra para eleição das representações
da linha “Processos Comunica�vos e prá�cas sociais” (�tular e suplente), uma vez que o mandato da
prof.a Paula Guimarães se encerra em 1º de julho, e da linha “Pragmá�cas da Imagem” (suplência do
prof. Eduardo de Jesus), em função da licença da prof.a Luciana Oliveira. O Edital para representação
docente será lançado no início de junho, sendo a eleição homologada na reunião do Colegiado prevista
para 1º de julho. O Edital para Coordenação sairá logo a seguir, com eleições previstas para segunda
quinzena de julho e posse das/os eleitos no fim desse mês ou início de agosto. 3) Recredenciamento
docente. A par�r do documento elaborado pela Comissão de Credenciamento Docente, o Colegiado
decidiu pelos recredenciamentos: por 4 anos, como permanente, no Mestrado e no Doutorado, do prof.
André Brasil (linha Pragmá�cas da Imagem); pelo recredenciamento, por 4 anos, como permanente, no
Mestrado e no Doutorado, do prof. Camilo Aggio (linha Comunicação, territorialidades e
vulnerabilidades); por 2 anos, no Mestrado e no Doutorado, das professoras Fernanda Maurício
(colaboradora - linha Textualidades Mediá�cas), Regiane Garcêz e Vanessa Veiga (permanentes - linha
Processos Comunica�vos e Prá�cas Sociais). Os recredenciamentos das/o prof. Camila Mantovani, Maria
Aparecida Moura e Nisio Teixeira serão apreciados na reunião de junho. Recredenciamento simplificado
para docentes em licença-maternidade: à luz de ponderações da Comissão de Credenciamento Docente,
decidiu-se pela elaboração de um protocolo que garanta condições adequadas de recredenciamento para
professoras que tenham gozado do direito de licença-maternidade. O PPGCOM/UFMG definirá e
publicizará os padrões gerais dos projetos de pesquisa docente, para fins de
credenciamento/recredenciamento; esse documento deverá ser apreciado na reunião de junho. 4)
Reclivagem GTs Compós. Após discussão, e considerando as subscrições de docentes do Programa,
decidiu-se que o PPGCOM/UFMG votará nos seguintes Grupos de Trabalho: Comunicação da ciência e
polí�cas cien�ficas, Comunicação e cidadania, Comunicação e cultura,   Comunicação e experiência
esté�ca, Comunicação e polí�ca, Comunicação e sociabilidade, Comunicação, arte e tecnologias da
imagem, Comunicação, gêneros e sexualidades, Comunicação, raça e interseccionalidades, Consumos e
processos de comunicação, Culturas das mídias, Epistemologia da Comunicação, Estudos de cinema,
fotografia e audiovisual, Estudos de comunicação organizacional, Estudos de jornalismo, Estudos de
memória e comunicação, Estudos de som e música, Estudos de televisão, Estudos radiofônicos, Imagem e
imaginários midiá�cos, Materialidades digitais e prá�cas comunicacionais, Prá�cas interacionais,



linguagens e produção de sen�do na comunicação, Processos de Comunicação, infância e juventude,
Recepção, circulação e usos sociais das mídias. 5) Novas normas e resoluções. A prof.a Ângela Marques
apresentou uma minuta da resolução sobre a abertura de vagas e matrícula de estudantes de graduação
em disciplinas do PPGCOM/UFMG. A minuta foi discu�da, recebendo sugestões de integrantes do
Colegiado. A versão final da resolução será apreciada na reunião de junho. 6) Outros assuntos.6.1
Reunião Corpo Docente 2022.1: a reunião está prevista para segunda, 27 de junho, à tarde. 6.2) O prof.
Bruno Leal foi designado coordenador do Selo Editorial PPGCOM/UFMG, com mandato de 2 anos, até
maio de 2024, em subs�tuição ao prof. Carlos Mendonça.6. 3) O  prof. Carlos d’Andréa informou ter
iniciado diálogos com o PPGCOM da PUC-MG  para estabelecer um acordo que torne a revista cien�fica
Disposi�va uma publicação interins�tucional (parceria PUC-MG e UFMG). A proposta é que seja
estabelecido um termo de cooperação entre as duas ins�tuições a serem aprovados pelos respec�vos
colegiados. 6.4) Trancamento total: foi aprovado o trancamento total solicitado pela discente Aline
Monteiro Homssi (orientação: Geane Alzamora). 6.5) Extensões de prazo. Defesa Mestrado: Rodrigo
Cuper�no (orientação Graziela Valadares), para junho; Isabela Crispim (orientação Phellipy Jácome), para
agosto; Jéssica Santos (orientação Phellipy Jácome), para agosto; Cecília Santos (orientação: Camila
Mantovani), para setembro; Defesa de tese: Rafaela Lima (orientação Márcio Simeone), para julho;
Qualificação de Doutorado: Cecília Bezerra (orientação Vera França), para junho; Carlos Henrique
PInheiro (orientação Elton Antunes), para outubro; Defesa Mestrado: Italo Gonçalves (orientação Carlos
Alberto), para junho. Qualificação Doutorado:  Elisa Beatriz Ramírez Hernández (orientação: Ângela
Marques), para novembro. 6.6) Estágios docentes. Extemporaneamente, foram aprovados os estágios
docentes de Pedro Rena (monitoria “Teorias da Imagem”, sob supervisão de César Guimarães), Kellen
Xavier (coorientação TCC, sob supervisão de Joana Ziller) e Francisco Gabriel Alves da Silva (monitoria em
“TCS: Dramaturgia e es�lo: os desafios da ficção na nova televisão”, sob supervisão da profa. Simone
Rocha); Marina Morgan ("Som e Sen�do", sob supervisão Graziela Valadares); Mayra Bernardes ("Tópicos
em Laboratório de Comunicação Social: Raça e Gênero na Publicidade", sob supervisão de Laura
Guimarães).8.7) Orientações: foi aprovada a mudança de orientação do doutorando Luiz Fernando
Cou�nho de Oliveira (nova orientadora: Roberta Veiga). Em função da licença da profa. Luciana de
Oliveira, foram aprovadas as mudanças de orientação da mestranda Vanessa Cris�na Santana de Jesus,
do mestrando Washington Luis Santos Oliveira e do doutorando Frederico Mendes de Carvalho (novo
orientador: prof. Eduardo de Jesus). 6.8) Oferta remota de disciplinas: foram aprovadas as propostas de
disciplinas remotas para 2022.2 subme�das pelos professores Carlos Alberto de Carvalho (a�vidade
vinculada ao projeto Procad  Amazônia Legal, com par�cipação dos PPGs em Comunicação das
Universidade Federal de Tocan�ns, Universidade da Amazônia e UFMG) e Márcio Simeone (a�vidade
vinculada à Rede de estudos em Comunicação, Organizações e Públicos na Perspec�va da Complexidade -
Hologramas, composta pelos grupos de pesquisa IPÊ/UFMG, Comunicação Organizacional, Cultura e
Relações de Poder – GCCOP/UFRGS) e o Grupo de Pesquisa Comunicação no contexto organizacional:
aspectos teóricos e conceituais - Dialorg/PucMinas). As propostas de disciplinas serão subme�das à
PRPG, órgão responsável por autorizar ou não a oferta de disciplinas remotas. Discu�u-se no Colegiado
do PPGCOM a necessidade de, a par�r de uma consulta à PRPG, definir parâmetros internos para
aprovação de disciplinas ofertadas do modo remoto. Nada mais havendo a tratar, eu, Bruno Souza Leal,
lavrei esta ata que será assinada por todos presentes na reunião de 05/05/2022.
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Documento assinado eletronicamente por Yasmine Feital Calçado Barbosa, Usuário Externo, em
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico de Brito D Andrea, Subcoordenador(a),
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Documento assinado eletronicamente por Paula Guimaraes Simoes, Professora do Magistério
Superior, em 29/06/2022, às 14:57, 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 11:52, 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 20:50, 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 07:46, 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 15/07/2022, às 15:54, 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 1556693 e
o código CRC 491F4984.
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