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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
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Aos onze dias do mês de novembro de 2015, às nove horas, na sala de reuniões da “Casa da
Pesquisa e Pós-Graduação - FINEP”, anexa ao ICSA/UFOP, localizada na Rua do Catete 166,
em Mariana, reuniram-se o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação,
Profº. Dr. Frederico de Mello Brandão Tavares, os respectivos membros do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, professoras Dra. Débora Cristina Lopez (ViceCoordenadora), Profª. Dra. Marta Regina Maia, Profª. Dra. Jan Alyne Barbosa e a
representante do corpo discente Nara Bretas Lage. Além disso, estiveram presentes os
professores convidados: Profº. Dr. Cláudio Rodrigues Coração, Profª. Drª. Hila Bernadete
Rodrigues e Profº. Dr. Marcelo Freire Pereira de Souza. Justificaram ausência a Profª. Drª.
Juçara Gorski Brittes, Profª. Drª. Nair Prata Moreira Martins e a Profª. Drª. Priscila Monteiro
Borges. O Coordenador abriu a reunião e deu inicio aos trabalhos do Colegiado do Programa
de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, colocando em
votação à pauta, que foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia: 1) Informes: 1.1- Evento
na UFES: O Coordenador Profº. Dr. Frederico de Mello B. Tavares participou do evento “2º
Seminário de Comunicação e Territorialidades”, realizado pela UFES, entre os dias quatro a
seis de novembro, e trouxe para a reunião um resumo de como foi sua participação, como a
UFES enfrenta o conceito de territorialidade pelas disciplinas, produções e trabalhos. A
coordenadora do programa de pós-graduação da UFES relatou dificuldades financeiras
semelhantes à UFOP, comprometeu-se em encaminhar documentação referente ao Exame de
Qualificação dos alunos da primeira turma do Programa de Pós-graduação e ficou de enviar
uma planilha que mostra como dividiram a verba da PROAP, recebida no ano passado, que
ajudará o PPGCOM-UFOP a planejar a administração da verba de R$ 25.000,00, prevista para
2016, destinada pela CAPES. Essa planilha será apresentada em uma próxima reunião pelo
Coordenador. 1.2- Consulta sobre mudança de horário das provas escrita teórica e de
língua estrangeira: Levando em consideração a tragédia sofrida pela região de Mariana, ao
grande número de pessoas desabrigadas que foram alojadas nos hotéis de Mariana, mas à
manutenção livre das vias de acesso à cidade, o Colegiado decidiu não mudar a data das
provas, modificando apenas os respectivos horários de início e término dos exames. A prova
escrita teórica (2ª etapa), terá início às 09h, no dia 13/11/2015 e término às 13h. A prova de
língua estrangeira terá início às 15h30 e término às 18h30. Os candidatos serão comunicados
por e-mail e também será divulgada a mudança no site do PPGCOM. 1.3- Possibilidade da
UFOP sediar SBPJor: A professora Marta Maia relata que em 2016, o evento ocorrerá em
Santa Catarina e que a UFOP foi consultada pela Diretoria da entidade sobre a possibilidade
de sediar o evento nacional em 2017. A professora lembra que para trazer esse evento à Ouro
Preto em 2017, a diretoria do ICSA juntamente com os professores do Jornalismo (graduação
e pós-graduação) deverão realizar levantamento e análise da estrutura necessária, logística e
organização para receber um público aproximado de 300 pessoas. Colocado o tema em
discussão, viu-se a necessidade de se montar uma equipe, onde as responsabilidades de
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cada membro serão averiguadas, além de ponderar sobre a efetiva condição da UFOP
receber o evento. 2) Participação do PPGCOM na Escola de Verão da UnB: A UFOP
sinalizou interesse em passar a integrar a Escola de Verão da UnB. A Profª. Drª. Priscila
Monteiro Borges irá trazer todas as informações para formalizar esta integração. A proposta é
que um professor e um aluno participem deste evento, que acontecerá bienalmente. A Profª.
Drª. Jan Alyne Barbosa sinalizou a possibilidade de disponibilizar a verba do Edital
pesquisador para a participação neste primeiro evento. O Colegiado aguardará protocolo da
Profª. Drª.Priscila Monteiro Borges e voltará, se for o caso, a discutir o assunto. 3)
Confirmação do intercâmbio de discentes na Universidade de Ural: a professora Olga
Novoselova encaminhou carta de aceite às alunas para solicitação de visto e os formulários
para solicitar bolsa pela Universidade de Ural. As alunas Kamilla Avelar e Nara Bretas estão
providenciando passaporte. A bolsa de US$ 1.300,00 concedida pela Univ. Ural cobrirá
apenas passagem e moradia, conforme relato da representante discente. Parte restante das
despesas deverá ser arcada pelas alunas. O Colegiado recebeu a garantia da UFOP de que
essa ajuda de custo não prejudicará a bolsa que as alunas possuem atualmente no PPGCOM,
respectivamente uma bolsa FAPEMIG (aluna Kamilla Avelar) e uma bolsa UFOP (aluna Nara
Bretas). A UFOP, via CAINT, também sinalizou uma verba de R$ 300,00, para ajudar na
alimentação. O Colegiado formalizará aditivo ao convênio entre as universidades para a
configuração de intercâmbio, explicitando a participação do PPGCOM. 4) Referendar Modelo
do Projeto de Pesquisa dos Mestrandos e Prazo para entrega dos projetos de
metodologia: Sugestões recebidas para o Modelo do Projeto de Pesquisa a ser entregue na
disciplina Metodologia de Pesquisa em Comunicação: Introdução, Antecedentes da Pesquisa,
Referencial Teórico, Problematização, Justificativa, Objetivos, Metodologia, Hipótese
(opcional), Sumário Comentado (opcional), Cronograma, Referencias Bibliográficas. Quanto
ao volume do material a produzir, não foi estipulado um número máximo de páginas, porém,
dever-se-á entregar um trabalho de no mínimo 20 páginas (completo). Quanto à dinâmica das
orientações sobre os projetos, o orientador atuará de forma a estimular a escrita e pesquisa,
deixando a correção e avaliação apenas para às professoras da disciplina de Metodologia.
Atendendo ao pedido dos alunos, para alteração da data de entrega, ficou decidido alterar de
18 de janeiro para 25 de janeiro de 2016. Quanto à entrega das atividades das disciplinas
eletivas, fica mantida a data de 01 de fevereiro de 2016. Colocado o item em votação, as
decisões foram aprovadas por unanimidade. 5) Disciplinas 2016/01 (três obrigatórias e
duas eletivas, uma por Linha de Pesquisa): vão ser oferecidas três disciplinas obrigatórias,
sendo duas de linha e uma geral, conforme a estrutura curricular do Mestrado para o primeiro
semestre letivo do curso. O aluno poderá fazer as duas disciplinas obrigatórias das linhas,
caso seja de seu interesse. As disciplinas obrigatórias que foram ministradas pelo Profº. Dr.
Cláudio Rodrigues Coração, Profª. Drª. Marta Regina Maia e Profª. Drª.Priscila Monteiro
Borges em 2015/1 serão reofertadas, pelos mesmos professores, em 2016/1, com inclusão da
Profª. Jan Alyne Barbosa, que dividirá a disciplina com a Profª. Dra. Priscila Borges. Aguardase confirmação por parte da Profª. Drª. Priscila Monteiro Borges. Após discussão, ficaram
definidos os seguintes encargos para 2016/1: Profº. Dr. Cláudio Rodrigues Coração (disciplina
“Comunicação e Temporalidades”), Profª. Dra. Marta Maia (disciplina “Atualidade e Crítica dos
Processos Comunicacionais”), Profº. Dr. Marcelo Freire Pereira de Souza (disciplina
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“Tecnologias e processos editoriais”, a confirmar) e Profª. Drª. Juçara Gorski Brittes (disciplina
“Políticas, práticas culturais e experiência”, a confirmar). Colocado o item em votação, as
decisões foram aprovadas por unanimidade. 6) Revisão do Regimento do PPGCOM;
Previamente, uma reunião foi realizada pelo Coordenador Profº. Dr. Frederico de Mello B.
Tavares, Profª. Drª. Juçara Gorski Brittes e Profª. Drª. Débora Cristina Lopez para avaliação do
regimento do PPGCOM. Algumas alterações foram sugeridas no Regimento para atender às
necessidades do Programa e para deixar o documento menos “engessado”, como relatou o
Coordenador. Para alguns elementos do Regimento, viu-se a necessidade da criação de
resoluções específicas. Os principais elementos são: Distribuição de Bolsa, Exame de
Qualificação e Defesa, Estágio de Docência, Processos de Credenciamento e
Recredenciamento de Docentes e Atividades Complementares. Colocado o tema em
discussão, foram montadas comissões para criação das propostas de Resoluções: Atividade
Complementares – Profº. Dr. Frederico de Mello B. Tavares e discente Nara Bretas Lage;
Distribuição de Bolsas – Profº. Dr. Marcelo Freire Pereira de Souza, Profª. Drª. Hila Bernadete
Rodrigues e discente Kamilla Morando Avelar; Credenciamento e Recredenciamento de
Docentes – Profº. Dr. Frederico de Mello B. Tavares, Profª. Drª. Débora Cristina Lopez e Profª.
Drª. Marta Regina Maia; Defesa e Qualificação – Profª. Drª. Jan Alyne Barbosa e Profº. Dr.
Cláudio Rodrigues Coração. Ficou definido que cada comissão deverá enviar a sua proposta
aos demais integrantes do Colegiado até a primeira semana de dezembro, quando estes farão
a leitura para discussão e revisão dos documentos na segunda semana de dezembro, em
reunião ordinária do PPGCOM. Sobre o Regimento, as principais alterações sugeridas pela
Comissão foram discutidas na reunião, porém, devido à sua extensão e complexidade, os
membros do Colegiado farão uma nova leitura das alterações, que serão condensadas e
cruzadas às normas gerais da Universidade para conferência no próximo encontro do
Colegiado. Na ocasião, o documento final será debatido. Colocado o item em votação, as
decisões foram aprovadas por unanimidade. 7) Outros assuntos. 7.1- Bolsa para os alunos
do programa 2015/2016: Alunos sem bolsa da turma de 2015 buscam alternativas para
obtenção de bolsa. Porém, o Colegiado apresentou à suplente da representação discente,
Nara Bretas Lage, que levou à reunião a demanda dos colegas, a real situação do Programa
quanto à obtenção de novas bolsas. A princípio, para 2016, somente duas bolsas foram
garantidas pela CAPES. Colocado o tema em discussão, optou-se por manter a atual oferta de
bolsas da turma de 2015 e rever o cenário a partir do contexto de 2016, priorizando para a
nova turma um número de bolsas equiparável ao da turma deste ano, sem que haja prejuízo
para os novos discentes. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Coordenador Profº. Dr. Frederico
de Mello B. Tavares encerrou a reunião, às onze horas, agradecendo a presença de todos.
Para constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada pelo Sr.
Coordenador e demais presentes.

Prof. Frederico de Mello Brandão Tavares
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFOP
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