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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2017, às nove horas e trinta minutos, na sala de
reuniões da “Casa de Pesquisa e Pós-Graduação - FINEP”, anexa ao ICSA/UFOP, localizada
na Rua do Catete 166, em Mariana, conforme memorando nº 40/2017, reuniram-se o
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Prof. Dr. Frederico de Mello
Brandão Tavares e os respectivos membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação: Profa. Dra. Debora Cristina Lopez (Vice Coordenadora), Profa. Dra. Marta
Regina Maia (Representante Linha I) e Rafael Pereira Francisco (Representante do Corpo
Discente 2017). Além disso, estiveram presentes os convidados: Profa. Dra. Agnes Francine de
Carvalho Mariano, Profa. Dra. Ana Carolina Lima Santos e Prof. Dr. Claudio Rodrigues
Coração. Justificaram ausência: Profa. Dra. Hila Bernadete Rodrigues, Profa. Dra. Jan Alyne
Barbosa (Representante Linha II), Profa. Dra. Denise Figueiredo Barros do Prado, Profa. Dra.
Juçara Gorski Brittes e Profa. Dra. Karina Gomes Barbosa da Silva, Prof. Dr. Marcelo Freire
Pereira de Souza, Profa. Dra. Nair Prata Moreira Martins e Profa. Dra. Priscila Monteiro Borges.
Havendo número legal de membros, o Presidente do Colegiado, Prof. Dr. Frederico de Mello
Brandão Tavares, iniciou os trabalhos. A secretária do PPGCOM, Renata Sousa, estava em
férias. I. EXPEDIENTE: 1. APROVAÇÃO DE ATA: A ata da 19ª Reunião Ordinária foi enviada
previamente para apreciação de todos os membros do Colegiado e convidados do PPGCOM.
Fez-se votação e a ata foi aprovada pelos presentes. II. INFORMES: 1. ENCERRAMENTO DA
TURMA 2015 DO MESTRADO: No dia 29 de setembro de 2017, ocorreu a defesa da
dissertação da discente Ana Paula Veloso Teodoro Rodarte, intitulada “A contemporaneidade
como mistura: Nina Lemos e a seção Badulaque na revista TPM”. A banca examinadora final foi
composta pelos professores Dra. Paula Guimarães Simões (UFMG) e Dr. Claudio Rodrigues
Coração (UFOP), além do orientador professor Dr. Frederico de Mello Brandão Tavares
(UFOP). Com a banca, encerrou-se o ciclo de defesas da primeira turma de Mestrado do
PPGCOM, tendo-se formado um total de 12 mestres. 2. REUNIÃO DA COMPÓS E
PAGAMENTO DA ANUIDADE: o professor Frederico Tavares, coordenador do PPGCOM,
esteve nos dias 04 e 05 de outubro em São Paulo, para a reunião do Conselho da Compós,
realizada na PUC-SP. Durante o encontro, foram discutidos os assuntos: balanço do Encontro
da Compós 2017, realizado em junho, em São Paulo, na Faculdade Cásper Líbero;
apresentação da proposta de realização do Encontro da Compós 2018, em Belo Horizonte, na
PUC-MG; estabelecimento do calendário de reclivagem dos GT’s da Compós (cada PPG votará
no número de GT’s a ser indicado pela Compós, visando a votação no próximo ano); calendário
do Prêmio Eduardo Peñuela de Teses e Dissertações (Prêmio Compós); relatos sobre os Livros
Compós 2017 e 2018 (o livro 2019 será discutido na próxima reunião do Conselho, em abril de
2018); presença do Representante de Área da CAPES (Maurício Lissovsky), para relato sobre a
Avaliação Quadrienal, e presença da Representante do Comitê de Pesquisa do CNPq (Cecilia
Peruzzo), para relato sobre editais e situação orçamentária. O professor Frederico Tavares, em
conversa com o professor Maurício Lissovsky, relatou que é fundamental qualificar o Programa
a partir do documento enviado pela CAPES e já enviado aos docentes pela Coordenação. Por
fim, o professor Frederico Tavares informou que a anuidade da Compós de 2017, para o
PPGCOM, foi paga pela UFOP. 3. ANDAMENTO DO EVENTO SOBRE METODOLOGIA E DA
II JORNADA DISCENTE: A professora Débora Lopez confirmou a realização da II Jornada
Discente do PPGCOM no dia 11 de dezembro de 2017 e entrará em contato com a
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representação discente e a Coordenação do PPGCOM para finalizar os detalhes. O evento
sobre Metodologia ocorrerá dos dias 11 a 13 de dezembro, organizado pelo Grupo de Pesquisa
CONJOR. A palestra de abertura será com o professor Dr. Marcelo Kichinhevsky (UERJ), dia
11/12; no dia 12/12 a professora Dra. Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG) promoverá palestra sobre
“Metodologias de Leituras Digitais” e no dia 13/12, a professora Dra. Sônia Pessoa (UFMG) fará
uma palestra sobre “Etnografias Digitais”. Para as oficinas, durante o evento, está confirmado o
nome da professora Dra. Camila Mantovani (UFMG) e outros dois docentes, dos PPGs de
História e Letras da UFOP, serão consultados. Os gastos preveem o uso do transporte solidário
da UFOP, uma inscrição simbólica de R$ 10 (via sistema Sympla) para os participantes do
evento (dispensando de pagamento alunos cotistas), além de uma hospedagem com apoio da
verba restante do PPGCOM (meia diária no SCDP). A expectativa é de uma participação de 60
pessoas, entre pós-graduandos, graduandos e comunidade em geral. Os certificados serão em
PDF e o site com a programação ddos eventos está em construção no endereço:
https://metodologiascomuni.wixsite.com. O professor Frederico Tavares ressaltou a importância
de realização dos eventos regulares no âmbito do Programa, pensando nas avaliações futuras
e da participação e envolvimento de toda a comunidade do PPG. 4. EVENTO DA REDE
GRAFO: A professora Ana Carolina Santos confirmou a realização do Evento da Rede Grafo de
Pesquisa em Fotografia para o mês de março (dias 21 a 23) de 2018, com possibilidade de
incluir aí as atividades inaugurais do PPGCOM no próximo ano. A professora Ana Carolina
relatou que seu projeto apresentado ao Edital de Organização de Eventos da FAPEMIG foi
contemplado e membros de Grupos de Pesquisa da UFS, UFF e UTP estarão na UFOP,
compondo a Programação Geral do evento. O formato final e a confirmação dos participantes
será iniciada a partir de agora. 5. DIA C DA CIÊNCIA: O professor Frederico Tavares informou
que os bolsistas do PPGCOM apresentarão suas pesquisas no DIA C DA CIÊNCIA (25 de
outubro), grande evento nacional do qual a UFOP faz parte. No evento, 12 escolas (com alunos
do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio) estarão no ICSA para
acompanhar as apresentações de projetos de pesquisa, extensão, monitorias etc. 6.
ATUALIZAÇÕES DAS RESOLUÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO UFOP (7.200 E 5.290): O
professor Frederico Tavares informou que a resolução CEPE 7200 entrou em vigor, substituindo
a Resolução CEPE 6069 (ambas voltada para os critérios e orientações aos Processos
Seletivos dos PPGs da UFOP). Segundo o professor, o Edital PPGCOM 03/2017, de Seleção
da Turma 2018, em realização no momento, já está de acordo com as novas normas. Também,
informou que a Resolução CEPE 5290, sobre as Normas Gerais da Pós-Graduação na UFOP,
segue em reformulação pela Câmara de Pós-Graduação da PROPP e que em breve será
enviada aos docentes para apreciação. 7. PORTARIA PROPP - AÇÕES AFIRMATIVAS: o
professor Frederico Tavares informou que a PROPP lançou Portaria (nº 24 de 10 de outubro de
2017) para tratar das questões referentes às ações afirmativas visando a entrada de novos
discentes nos PPGs. A Portaria foi lançada depois do Edital do Processo Seletivo do PPGCOM,
que havia sido revisto pela PROPP. No documento, a PROPP somente menciona o sistema de
quotas para negros, indígenas e deficientes. O professor Frederico conversou com o pró-reitor,
Prof. Sérgio Aquino, e argumentou sobre a ausência de quotas para pessoas Trans e
Refugiados, conforme previu o Edital do PPGCOM. O pró-reitor informou que outros grupos,
caso estejam em Editais (como no caso do PPGCOM) não estão amparados legalmente. Nesse
sentido, o professor Frederico questionou a presença de quotas para os TAEs da UFOP, que
também não possui amparo legal. O pró-reitor disse que isso está em revisão. Por fim, o
professor Frederico informou que, apesar da previsão, não houve inscritos nas categorias
Trans, Deficientes, Refugiados e Indígenas no Processo Seletivo do PPGCOM neste ano. 8.
EVENTO PPGHIS: a professora Débora Lopez representou o PPGCOM em evento sobre a
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pós-graduação promovido pelo PPGHIS, nos dias 04 e 05 de outubro. A professora destacou,
entre outras questões internas discutidas, que a PROPP e a CAINT apresentaram perspectivas
de ações para internacionalização da pós-graduação, tais como: fomento de aulas em língua
inglesa nos Programas (cursos pequenos e disciplinas), divulgação de editais e incentivo para
saída de docentes para curtas temporadas em universidades estrangeiras (como professores
visitantes). O professor Frederico, sobre este último ponto, ressaltou a importância de um
diálogo com o Departamento (DECSO) no apoio para a saída de professores para essas
missões de pesquisa e docência, sem prejudicar a graduação e colaborando com o crescimento
da pós, criando um movimento de solidariedade no grupo de docentes para fomentar essa
mobilidade e a possibilidade de criar convênios internacionais. A professora Débora também
relatou que a PROPP confirmou a manutenção das bolsas FAPEMIG (duas) e UFOP (sete)
para o próximo ano e a garantia quase certa de renovação das bolsas CAPES (três), a serem
divididas igualmente para as duas turmas matriculadas. 9. CONVÊNIOS UFOP (OEA/GCUB e
Ural University): o PPGCOM recebeu cerca de 20 inscrições para ingresso no Mestrado em
2018 via Convênio UFOP/OEA e Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. O Programa já
havia votado a continuidade de sua participação no Convênio, com a oferta de uma bolsa para
estudante estrangeiro. Após consulta prévia ao Colegiado, o Coordenador e a Vice
Coordenadora realizaram seleção dos documentos e indicou, por ordem de classificação, cinco
nomes para a PROPP (três discentes argentinos e dois colombianos). A Comissão de bolsas,
por estar reformulando a Resolução de Bolsas do PPGCOM, não participou do processo. Ainda
sobre os Convênios da UFOP, o professor Frederico relatou que três alunas russas da
Universidade de Ural já estão matriculadas em disciplinas eletivas do PPGCOM ofertadas no
semestre 2017.02 e cumprirão as atividades previstas para as aulas, com acompanhamento
externo de pesquisa pelos docentes responsáveis. Ainda sobre informes internacionais, a
professora Débora informou que o CONJOR recebeu entre 15/09/2017 e 31/10/2017 uma aluna
da Alemanha, Lisa Woytaszek, que pesquisa mídias digitais e estará por 45 dias no Brasil. Ela
veio via Edital IAEST da CAINT para estágios internacionais. A supervisão é dos professores
Débora Lopez e Marcelo Freire, vinculado ao Projeto de Extensão e Pesquisa Laboratório de
Inovação em Jornalismo. 10. PROCESSO SELETIVO 2018: o professor Frederico Tavares
relatou que o PPGCOM recebeu o recorde de 93 inscrições para o Processo Seletivo. Destas,
82 foram homologadas, sendo 41 para cada linha de pesquisa. No dia 01 de novembro será
divulgado o resultado da primeira etapa de seleção. A Comissão de Seleção, divulgada
publicamente, ficou composta pelos docentes: Karina Barbosa e Marta Maia (titulares Linha 1) e
Débora Lopes e Marcelo Freire (titulares Linha 2). Na suplência estão os professores Ana
Carolina Santos e Claudio Coração (que estarão responsáveis pela terceira etapa do processo
seletivo, referente à interpretação de texto em língua estrangeira). Para o final do Processo
Seletivo, está prevista a apresentação das propostas de orientações para a turma 2018, antes
da divulgação do resultado final. 11. EXAMES DE QUALIFICAÇÃO REALIZADOS – TURMA
2016: a) Saulo Pedrosa da Fonseca Rios, dia 30/08/2017, às 16 horas, cuja banca foi
constituída pelo (a) orientador (a) Prof.(a) Dr. (a) Cláudio Rodrigues Coração e pelos
avaliadores Prof.(a) Dr. (a) Marcelo Rangel (UFOP), via parecer, e Prof.(a) Dr. (a) Hila
Rodrigues (UFOP). Título: “Sinfonia de Afetos em Café Müller: corpo, presença e estética da
comunicação na dança-teatro de Pina Bausch”. b) Thainá Teixeira Cunha, dia 31/08/2017, às
14 horas, cuja banca foi constituída pelo (a) orientador (a) Prof.(a) Dr. (a) Hila Rodrigues e pelos
avaliadores Prof.(a) Dr. (a) Janaína Maquiavelli Cardoso (PUC Minas) e Prof.(a) Dr. (a)
Karina Gomes Barbosa (UFOP). Título: “Estrella Mariannense e a reprodução da desigualdade
social na primeira capital de Minas”. c) Lídia Helena da Silva Ferreira, dia 01/09/2017, às 14
horas, cuja banca foi constituída pelo (a) orientador (a) Prof.(a) Dr. (a) Hila Rodrigues e pelos
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avaliadores Prof.(a) Dr. (a) Wânia Maria de Araújo (UMA) e Prof.(a) Dr. (a) Frederico de Mello
Brandão Tavares (UFOP). Título: “As Memórias de Bento: as representações da Nostalgia no
Jornal A Sirene – Para não Esquecer”. d) Lorena Cristine Silva, dia 01/09/2017, às 09 horas,
cuja banca foi constituída pelo (a) orientador (a) Prof.(a) Dr. (a) Hila Rodrigues e pelos
avaliadores Prof.(a) Dr. (a) Ana Carolina Lima Santos (UFOP) e Prof.(a) Dr. (a) Cláudio
Rodrigues Coração (UFOP). Título: “Para além de Aylan Kurdi: A imagem de tantos na
fotografia do menino sírio”. e) Pedro Antun Lavigne de Lemos, dia 04/09/2017, às 14 horas,
cuja banca foi constituída pelo (a) orientador (a) Prof.(a) Dr. (a) Cláudio Rodrigues Coração e
pelos avaliadores Prof.(a) Dr. (a) Marcio de Vasconcellos Serelle (PUC Minas) e Prof.(a) Dr.
(a) Frederico de Mello Brandão Tavares (UFOP). Título: “O sensível, o poético e o político em
Steven Universe: uma proposta de análise do desenho animado”. f) Daniel Fróes Vieira
Gomes, dia 20/09/2017, às 14 horas, cuja banca foi constituída pelo (a) orientador (a) Prof.(a)
Dr. (a) Marcelo Freire Pereira de Souza e pelos avaliadores Prof.(a) Dr. (a) André Figueiredo
Stangl (USP) e Prof.(a) Dr. (a) Joana Ziller (UFMG), via parecer. Título: “O que os olhos não
veem, o coração não sente: como a mídia ninja percebe e explora as affordances do
smartphone”. g) Wanalyse Angélica Ponte Emery, dia 28/09/2017, às 14h30, cuja banca foi
constituída pelo (a) orientador (a) Prof.(a) Dr. (a) Marta Regina Maia e pelos avaliadores Prof.(a)
Dr. (a) Priscilla Arigoni Coelho (UFOP) e Prof.(a) Dr. (a) Frederico de Mello Brandão Tavares
(UFOP). Título: “Memorial da Resistência de São Paulo: o tecer narrativo entre temporalidades”.
h) Luana Caroline Damião, dia 29/09/2017, às 09h30 horas, cuja banca foi constituída pelo (a)
orientador (a) Prof.(a) Dr. (a) Jan Alyne Barbosa Prado e pelos avaliadores Prof.(a) Dr. (a)
André Figueiredo Stangl (UFMG) e Prof.(a) Dr. (a) Vania Carvalho dos Santos (UFOP). Título:
“O processo de constituição da exposição Sala da Exaltação do Museu do Futebol sob o viés da
Teoria Ator-Rede”. O exame de qualificação da aluna Ana Ribeiro Malaco foi cancelado e a
remarcação será rediscutida em momento a seguir. 12. EDITAL FAPEMIG – CONJOR: a
professora Débora Lopez relatou que foi contemplada no Edital Bolsa Pesquisador Visitante de
Professor Visitante da FAPEMIG e o professor Marcelo Kischinhevsky (UERJ) estará na UFOP
de novembro de 2017 a maio de 2018. O vínculo é com o Grupo de Pesquisa CONJOR e há a
possibilidade de oferta de um curso para o PPGCOM. O professor Frederico parabenizou a
iniciativa e ressaltou a necessidade de manter-se esse tipo de ação entre os demais docentes
do PPGCOM. 13. OUTROS: a) a professora Marta Maia informou sua participação e a da
professora Agnes Mariano em uma mesa-redonda no evento SEMPO, do Pós-Letras da UFOP;
e também sua participação junto com a professora Michele Tavares (curso de Jornalismo da
UFOP) em um simpósio temático durante o mesmo evento. b) Além disso, a professora Marta
informou a sua atuação na curadoria do Fórum das Letras 2018, atuando junto ao Ciclo
“Jornalismo e Literatura”. III. ORDEM DO DIA: 1. SUBSTITUIÇÃO DA PROFA. JAN ALYNE
NO COLEGIADO DO PPGCOM: a professora Jan Alyne, em função de sua Coordenação no
Colegiado da Graduação em Jornalismo da UFOP e de sua saída para pós-doc prevista em
2018, solicitou em reunião anterior, sua substituição como Representante Docente da Linha de
Pesquisa II. Após consulta da secretaria por candidaturas, a professora Ana Carolina Santos
apresentou seu interesse à vaga. Colocada a candidatura em apreciação, esta foi aprovada por
unanimidade. No ato da aprovação a docente já tomou posse e assumiu as atividades. 2.
AFASTAMENTO DA ALUNA ANA PAULA MARTINS: a discente da turma de 2017, orientanda
do professor Marcelo Freire, acidentou-se e quebrou uma das pernas em três partes, estando
inabilitada de sair de casa. A recomendação médica, conforme atestado enviado à Secretaria
do PPGCOM é de afastamento integral de suas atividades presenciais junto ao Programa por
pelo menos 70 dias. Diante da situação, a Coordenação solicitou que a aluna procurasse o
Centro de Saúde da UFOP para saber sobre os procedimentos a serem realizados.
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Diferentemente da graduação, onde há o sistema da RETEF, a pós-graduação não possui
nenhum tipo de orientação ou política por parte do Centro de Saúde, cabendo, segundo este, a
resolução sobre os casos aos próprios Colegiados dos Programas. Assim sendo, a discente
solicita, para deliberação do Colegiado: a continuidade de frequência no semestre ou o
trancamento. O professor Frederico expôs que no caso da eletiva à qual está matriculada a
aluna, outras ofertas serão feitas no primeiro semestre de 2018. Mesmo caso do estágio
docente, no qual a aluna estava também matriculada. O caso mais específico é o da disciplina
de Metodologia Científica, que só terá oferta novamente no segundo semestre de 2019. Aberta
a discussão, votou-se, por unanimidade, pela continuidade da matrícula na disciplina
“Metodologia de Pesquisa em Comunicação” e o trancamento das demais atividades. Além
disso, será feita a recomendação à aluna para que frequente, como ouvinte, a disciplina
“Metodologia de Pesquisa em Comunicação” no segundo semestre do próximo ano. Com
relação à atual oferta, as professoras Marta Maia e Nair Prata, conforme apresentado pela prof.
Marta, farão acompanhamento a distância enquanto a aluna estiver afastada. 3.
PRORROGAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO DA ALUNA ANA RIBEIRO MALACO:
conforme relatado pelo professor coordenador, a discente enviou pedido à Coordenação do
PPGCOM para prorrogação de 30 dias para realização de seu exame de qualificação já que
não conseguiu concluir o texto para a data prevista inicialmente, dia 29 de setembro de 2017. O
coordenador relatou que ,pelo Regulamento do Programa, os alunos devem realizar os Exames
de Qualificação com até 18 meses após a entrada no curso, sendo possível dois meses de
prorrogação, totalizando o prazo total de 20 meses como o limite para a realização do Exame.
Considerada a data da reunião e a data de envio da carta, há quase 30 dias, o coordenador
relatou que durante o mês de outubro o trabalho de pesquisa e redação da aluna também não
avançou. Nesse sentido, o coordenador, seguindo o acordado pela orientação, solicita a
prorrogação do prazo para mais 30 dias, atingindo os dois meses máximos previstos e com
marcação do exame para o final do mês de novembro. Após discussão, considerado o contexto
de atrasos, o Colegiado sugere que a banca do trabalho seja exclusivamente com professores
do Programa. Isso posto, o Colegiado votou e aprovou por unanimidade os seguintes
encaminhamentos: 1) aprovação da prorrogação do prazo de 30 dias para nova realização do
exame de qualificação e, se em até 15 dias a aluna não conseguir entregar o texto a banca,
deverá realizar o trancamento no curso, para evitar o desligamento do Programa; 2) a
composição da banca pelas professoras Hila Rodrigues e Marta Maia. 4. REQUERIMENTO DE
QUALIFICAÇÃO DA ALUNA FERNANDA CAMARGO: Fernanda Camargo Guimarães
Pereira Maia, dia 30/11/2017, às 10h horas, cuja banca será constituída pelo (a) orientador (a)
Prof.(a) Dr. (a) Jan Alyne Barbosa Prado e pelos avaliadores Prof.(a) Dr. (a Hila Bernardete
Silva Rodrigues (UFOP) e Prof.(a) Dr. (a) Carla Maria Camargos Mendonça (FUMEC). Título:
“Modelagem Poliscópica e Jornalismo de Moda: novas perspectivas para informar”. Colocado o
item em votação, aprovado por unanimidade. 5. RELATÓRIOS (PROPP E ESTÁGIO
DOCENTE): a) Relatórios de estágio docente 2017/1: Ana Ribeiro Malaco – Leitura Dirigidas
II (Graduação em História, supervisão Prof. Valdei Araújo); Pedro Antun Lavigne de Lemos –
Teorias da Comunicação (Graduação em Jornalismo, supervisão Prof. Claudio Coração); Luana
Caroline Damião – Teorias da Imagem (Graduação em Jornalismo, supervisão Profa. Talita
Aquino; Lorena Cristine Silva – Estética e Comunicação (Graduação em Jornalismo, supervisão
Profa. Lucilia Borges); Lidia Helena da Silva Ferreira – Projeto Fotográfico (Graduação em
Jornalismo, supervisão Profs. André Carvalho e Flávio Valle); Mariana Barbosa Gonçalves –
Crítica da Mídia (Graduação em Jornalismo, supervisão Profa. Karina Barbosa); Wanalyse
Angélica Pontes Emery – Redação em Jornalismo (Graduação em Jornalismo, supervisão
Profa. Marta Maia); Gedma Alejandra Salamanca Rodriguez – Linguagem Audiovisual
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(Graduação em Jornalismo, supervisão Profa. Denise Figueiredo); Daniel Fróes Vieira Gomes –
Teorias do Jornalismo (Graduação em Jornalismo, supervisão Prof. Marcelo Freire). b)
Relatórios dos bolsistas UFOP: Saulo Pedrosa da Fonseca Rios; Luana Caroline Damião;
Gedma Alejandra Salamanca Rodriguez; Filipe Davison Barboza Carneiro; Fernando
Marcondes de Torres; Daniel Fróes Vieira Gomes; Beatriz Daniela Flores Cruz. Colocados os
relatórios de estágio docente em votação, aprovados por unanimidade. 6. PLANOS DE
TRABALHO DE ESTÁGIO DOCENTE 2017/2: Filipe Barboza – Mídia e memória (Graduação
em Jornalismo, supervisão Prof. Frederico Tavares); Raquel Paixão – Panorama histórico da
fotografia (Graduação em Jornalismo, supervisão Profa. Ana Carolina); Rafael Pereira
Francisco – Gênero e Jornalismo (Graduação em Jornalismo, supervisão Profa. Karina
Barbosa). Colocados os planos de trabalho de estágio docente em votação, aprovados por
unanimidade 7. VÍNCULOS FORMAIS DAS PROFAS. NAIR E JUÇARA: a Chefia do DECSO
encaminhou à PROAD o pedido de renovação de vínculo como professoras voluntárias na
UFOP das docentes Juçara Brittes e Nair Prata. A professora Juçara solicitou a participação no
PPGCOM, mantendo seu status como professora permanente e suas respectivas atribuições,
além de liberação para atuação em Projetos de Extensão. Já a professora Nair indicou, no
pedido, a sua manutenção exclusiva como docente do PPGCOM, também como professora do
quadro permanente do Programa. Ambas, assim, manterão sua condição de “permanentes” até
o processo de Recredenciamento Docente, em 2019. Colocado o item em votação, aprovado
por unanimidade. 8. RELATÓRIO SUCUPIRA (PLANEJAMENTO / DATAS): o professor
Frederico expôs a necessidade de apresentar, em momento específico, o relatório da Avaliação
Quadrienal e também os aspectos relativos ao PPGCOM. Junto a isso, na mesma ocasião,
indicar um panorama da atual situação do PPG e pontos a serem observados visando o
planejamento de ações para a próxima avaliação do Programa, que será a primeira sobre um
quadriênio completo, em 2021. Após discussão, os professores votaram pela realização de uma
reunião no dia 21 de novembro de 2017, terça-feira, às 09h30. 9. PRAZOS PARA
ASSINATURA DIGITAL EM ATAS: devido aos atrasos no recebimento das assinaturas digitais
de avaliadores externos, o coordenador indicou a necessidade de se estabelecer o prazo limite
de uma semana após a defesa para que os docentes de avaliação não presencial possam
enviar sua assinatura. Caberá ao orientador a responsabilidade pela cobrança e a garantia da
assinatura. Realizada a discussão, a professora Marta sugeriu que ao invés de uma semana,
seja tomado o prazo de três dias úteis. Colocado o item em votação, aprovado por
unanimidade. 10. MUDANÇA DE DATA DOS TRABALHOS DAS DISCIPLINAS 2017/1: devido
às diferentes datas de encerramento das disciplinas do primeiro semestre de 2017 e em razão
da presença de vários estudantes em eventos no mês de setembro, a representação discente
consultou a coordenação para mudança da data de entrega dos trabalhos para o dia 16 de
outubro de 2017. Após consulta da coordenação aos docentes responsáveis, a data foi alterada
ad referendum, sendo a homologação aprovada por unanimidade. Encerrado o ponto, o
coordenador colocou como sugestão, devido ao pedido de outros professores com encargos em
2017.01 pela consulta aos trabalhos realizados pelos alunos no semestre, que a partir do
semestre 2017.02, os trabalhos finais sejam enviados ao docente, por e-mail, com cópia à
Secretaria do PPGCOM. Dessa forma, caso algum professor queira solicitar a leitura adicional,
poderá pedir à Secretaria. Após discussão, colocado em votação o item, aprovado por
unanimidade. Ainda nesse ponto, após longa discussão, ficou decidido, por votação unânime,
que os projetos de pesquisa, como trabalhos finais da disciplina “Metodologia de Pesquisa em
Comunicação” deverão ser protocolados na Secretaria do PPG após a avaliação dos docentes
da disciplina. 11. PRÊMIO COMPÓS DE DISSERTAÇÕES: COMISSÃO E SELEÇÃO: a
Compós divulgou a Chamada para indicação, por parte dos PPGs, do trabalho que representará
____________________________________________________________________________________
Rua do Catete, 166 – Centro – CEP 35420-000 – Mariana – MG – Brasil
Homepage: http://www.ppgcom.ufop.br – Telefone (0xx31) 3557-2285 Ramal 277

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA
Programa de Pós-Graduação em Comunicação
______________________________________________________________

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

Universidade Federal
de Ouro Preto

o Programa no Prêmio da Associação em 2018. O professor Frederico e a professora Débora
propõem que cada Linha de Pesquisa tenha uma Comissão interna e que, depois, monte-se
uma Comissão com um avaliador externo, para decidir entre os dois trabalhos finalistas por
Linha. Após discussão, foram indicadas as Comissões internas da Linha 01 (Professores
Claudio Coração e Frederico Tavares) e Linha 02 (Professoras Débora Lopez e Priscila
Borges). Como sugestão para o nome externo, indicou-se a professora Vera França (UFMG),
que será consultada para possível participação. Os trabalhos concorrentes devem ser indicados
pelos respectivos orientadores. Após novo debate, votou-se sobre as decisões acima, com
aprovação unânime e também aprovou-se o seguinte calendário: até 05/12/2017 – indicações
pela orientação à Secretaria do PPG; até 22/01/2018 – resultado das bancas por Linha de
Pesquisa com indicação à Secretaria do PPG; até 16/02/2018 – resultado da banca final (um
representante por linha e um membro externo), com divulgação à Secretaria do PPG; até
23/02/2018 – submissão do trabalho escolhido, pela Coordenação do PPG, na Plataforma
da Compós. Os pontos seguintes da reunião, “CANCELAMENTO DA DISCIPLINA EM
PARCERIA COM O PÓS-LETRAS E REGRAS PARA OFERTA” e “RESOLUÇÃO DE
BOLSAS PPGCOM”, devido ao horário, foram retirados de pauta. Nada havendo mais a tratar
o Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos, agradecendo a participação de
todos. Para constar, eu, Profº. Dr. Frederico de Mello Brandão Tavares, Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFOP, lavrei a presente ata que, aprovada,
será assinada por mim, Presidente do Colegiado e Membros deste Programa presentes nesta
reunião.

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