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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COLEGIADO PPGCOM/UFMG EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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, 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 das representantes discentes  Dalila Musa e Yasmin Feital, sendo secretariada por mim, Gabriel Alejandro
César, para tratar da pauta a seguir.1. Bolsas 2022 O Colegiado apreciou o mapa de distribuição de bolsas elaborado pela Comissão
de Bolsas. Foram apresentados  63 pedidos de bolsa. Destes, 25 foram feitos pela/os discentes ingressantes (turma 2022). Caso haja
alguma desistência, ao longo do ano, a bolsa vacante será alocada à/ao próximo/o discente da mesma linha de pesquisa, seguindo a
tabela elaborada pela Comissão de Bolsa. Caso haja novas bolsas, caberá ao Colegiado a definição de sua atribuição, a par�r da
Resolução de Distribuição de Bolsas e do mapa elaborado pela Comissão de Bolsas. A distribuição de bolsas, para 2022, é a seguinte:
Renovações Mestrado - Camila Maria Santos Meira Moreira; Felipe Messias; Pedro Henrique da Paixão Rocha; Josué Victor dos
Santos Gomes;Natália Santos Dias; Samira Adriano Reis; Sara de Oliveira Paoliello; Marcos Donize� da Silva; Washington Luis Santos
Oliveira; Renovações Doutorado -  Bruna Silveira Mar�ns de Oliveira,  Chloé Catarina Fraga Leurquin, Dalila Maria Musa Belmiro,Julia
Ester de Paula, Lucianna Sousa Furtado Brito,Mariana de Almeira Ferraira, Olivia Luiza Pilar de Souza, Rafael Pereira Francisco,
Marcela Barbosa Lins, Thomaz Moreira Arantes de Castro, Aleone Rodrigues Higidio, Antonio Carlos Fausto da Silva Júnior, Daniel
Paiva de Macêdo Júnior, Diego Rodrigues Belo, Emmanuelle Cris�ne Dias Miranda, Kellen do Carmo Xavier, Luciana Amormino
Fonseca, Philippe Oliveira Abouid, Poliana Sales Alves Costa, Rafael Andrade de Oliveira e Silva, Talita Iasmin Soares Aquino, William
David Vieira, Yasmin Ribeiro Ga�o Cardoso, Amália Coelho de Souza, Andriza Maria Teodolino de Andrade, Carla Alice Apolinário
Italiano, Leandro Silva Lopes. Ingressantes 2022 – Mestrado - Matheus Aguiar Dornelas, Fernanda Shelda de Andrade Melo, Vinicius
do Carmo Oliveira, Sthefanie Magalhães Castro Paiva, Diego Silva Souza, Henrique Caixeta Moreira, Hugo Pereira Andrade;
Ingressantes 2022 – Doutorado - Francisco Gabriel Alves da Silva, Fabio Rodrigues da Silva Filho, Francielle Neves de Souza. 1.1
Recurso Carlos Henrique Pinheiro. O recurso foi apreciado e deferido, sob condições e uma vez que se trata de uma “bolsa
emprés�mo”, ou seja, que não pode ser atribuída a outra/o discente. A renovação da bolsa atribuída ao discente poderá ser
renovada desde que sejam atendidas condições específicas estabelecidas pelo Colegiado. 2. Indicação de tese/dissertação para
prêmio.As Comissões de Dissertação e de Teses do PPGCOM analisaram, cada uma, cinco trabalhos indicados pelas/os respec�va/os
orientadora/es. As indicações feitas pelas Comissões e referendadas pelo Colegiado foram: “O que resta ao corpo: disputas de
sen�do em textualidades sobre assassinatos de traves�s e transexuais”, de Dayane do Carmo Barretos, orientada pela professora
Joana Ziller e co-orientada pelo professor Marco Aurélio Máximo Prado(Tese); e  “Um rasgo na imagem: fagulhas para uma pequena
história do cinema brasileiro à luz da presença de Grande Otelo”, de Fábio Rodrigues Filho, orientado pelo professor André Brasil
(Dissertação);Menções honrosas: “De Lélia Gonzalez a Marielle Franco: mulheres negras e seus processos comunicacionais
interseccionais de resistência”, de Pâmela Guimarães da Silva, orientada pelas professoras Ângela Cris�na Salgueiro Marques e
Regiane Lucas de Oliveira Garcêz (tese) e "Infraestruturas, narra�vas e imaginários algorítmicos: tecnografando o preço dinâmico da
UBER", de Abel Gonçalves Guerra orientado pelo professor Carlos Frederico d´Andréa (Dissertação). 3. Aproveitamentos de créditos.
Foi aprovada a relação anexa de aproveitamentos de crédito feitos por discentes em 2021/2. A Secretaria lançará os créditos no
sistema acadêmico em breve. O aproveitamento é processado pelo DRCA, no limite de créditos exigidos para cada curso (20
Mestrado e 16 Doutorado) 4. Proficiência em língua estrangeira: comprovações. Verificou-se a situação de discentes que não
enviaram a comprovação de proficiência em língua estrangeira nos prazos estabelecidos pelas Normas Gerais da Pós-Graduação da
UFMG (até o final do 2º semestre no Mestrado e até o final do 4º semestre no Doutorado). A não entrega da comprovação de
proficiência de língua estrangeira inviabiliza o processamento da matrícula da/o discente. 5. Estágio docente 2022.1 Definidos os
encargos didá�cos da graduação, o PPGCOM demandou em 24 de fevereiro a seus docentes a relação de disciplinas de graduação
que serão abertas para monitores da pós-graduação e, se for o caso, o nome da/o discente indicada/o para a a�vidade. A relação de
disciplinas sem indicação prévia de monitor/a estará disponível para que discentes interessada/os façam sua escolha a par�r de 0h
do dia 04 de março, sexta-feira, no acesso restrito do site do PPGCOM. Os planos de a�vidade com assinatura da/o discente e da/o
docente envolvida/os deve ser subme�do pelo Moodle até o dia 30 de março e serão apreciados na reunião do dia 31/03. 6.
A�vidades de abertura do semestre 2022.1 As a�vidades presenciais de abertura do semestre aprovadas e definidas, até o
momento: Dia 04/04, às 17h - Conferência com prof. Jeder Jano� (UFPE) (local a definir); Dia 05/04 às 10h30 - Reunião da
coordenação e secretaria do PPGCOM com ingressantes (turma 2022) (local a definir); Dia 05/04 à tarde - Reunião das linhas de
pesquisa com com ingressantes (turma 2022) (horário e local a ser definido pela/o representante de cada linha); na semana anterior -
entre 30 de março e 01 de abril - será realizado, de modo remoto, o Colóquio Discente. Outras a�vidades estão em planejamento e
acontecerão ao longo das semanas seguintes, sendo divulgadas quando definidas. 7. Informe.A Compós definiu, em reunião ocorrida
em 22 de fevereiro, que serão 24 os GTs a serem aprovados para o quadriênio 2023-2026. A definição de quais GTs receberão apoio
do PPGCOM ocorrerá em maio e será baseada na subscrição por docentes. A definição sobre os GTs que serão implementados se
dará na reunião do Conselho da Compós, em junho. 8. Outros assuntos. 8.1 A definição de orientações da/os mestranda/os e
doutoranda/os da turma 2022 se dará na reunião do Colegiado agendada para o dia 31 de março. Também nesta reunião serão
apreciados os pareceres dados aos projetos finais de tese e dissertação da turma 2021. 8.2 O prof. Juarez Guimarães subs�tuirá o



prof. Nísio Teixeira na subcoordenação do Selo PPGCOM/UFMG, com um mandato de 2 anos; 8.3 Autorizado o discente Daniel
Macedo a atuar como professor subs�tuto junto à UFMT, por 3 meses, a par�r de fevereiro/2022 8.4 Aprovado ajuste no
Regulamento do PPGCOM tornando opcional a prova escrita do processo sele�vo para o Mestrado; 8.5 Extensões de prazo:
qualificação Doutorado: Cecília Bezerra e Cholé Leurquin (orientação: Vera França), para maio/2022; Luciana Amormino e Rafael
Andrade (orientação: Bruno Leal, para abril/2022; Carla Italiano (orientação: Roberta Veiga), para julho/2022; Qualificação Mestrado:
Elaine do Carmo (orientação: Maria Aparecida Moura), para abril/2022; Leonardo Câmara (orientação: André Brasil), para abril/2022;
Defesa Doutorado: Marcos Meigre (orientação: Simone Rocha), para até setembro/2022; Hannah Serrat (orientação: César
Guimarães), para até setembro/2022; Felipe Borges (orientação: Bruno Leal), para abril/2022; Defesa Mestrado: Natália Mar�ns
Amaro (orientador: Elton Antunes) para junho de 2022; Pabline Santana (orientação: Luciana Oliveira) para julho/2022; 8.6
Alterações na oferta de disciplinas 2022.1. A par�r da solicitação da professora, foi aprovada a exclusão da disciplina Estudos em
Pragmá�cas da Imagem II, sob responsabilidade de Roberta Veiga; Autorizado a atuação da prof. Laura Guimarães na disciplina
“Teorias da Comunicação”. Nada mais havendo a tratar, eu, Gabriel Alejandro Cesar, lavrei esta ata que será assinada por todos
presentes na reunião de 24/02/2024.

 

Documento assinado eletronicamente por Angela Cris�na Salgueiro Marques, Coordenador(a) de curso de pós-graduação, em
04/05/2022, às 13:16, 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 Paula Guimaraes Simoes, Professora do Magistério Superior, em 04/05/2022, às 19:00,
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 05/05/2022, às 16:06, 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 Carlos Frederico de Brito D Andrea, Professor do Magistério Superior, em 05/05/2022,
às 16:39, 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 10/05/2022, às
17:07, 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 10/05/2022, às 18:23,
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 Dalila Maria Musa Belmiro, Usuário Externo, em 14/06/2022, às 14:47, 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 1431163 e o código CRC AD9CE286.

Referência: Processo nº 23072.212225/2022-82 SEI nº 1431163
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