
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA CÂMARA DEPARTAMENTAL 03/2020 EM 22/04/2020

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 22 de abril de 2020, quarta-feira, às 14h, de forma virtual por meio do
serviço de conferência web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A reunião foi presidida pelo
professor Elton Antunes, chefe do Departamento de Comunicação Social (DCS). Es veram presentes
Vanessa Cardozo Brandão, subchefe do Departamento de Comunicação Social, Ângela Salgueiro
Marques, coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Comunicação, Fernanda Duarte Portugal,
coordenadora do Colegiado de graduação em Comunicação Social, Laura Guimarães, coordenadora
do Colegiado de graduação em Publicidade e Propaganda, Sônia Caldas Pessoa, coordenadora do
Colegiado de graduação em Jornalismo, Camila Alves Mantovani, coordenadora do Colegiado de
graduação em Relações Públicas, Carlos Alberto de Carvalho, representante docente do DCS, Roberta
Veiga, representante docente da área de Imagem e Som do DCS,  Camilo Aggio, representante
docente da área de  Fundamentos Sociosimbólicos  para cumprir a seguinte ordem do dia. 01)
Aprovação de atas anteriores: Foram aprovadas as atas das reuniões dos dias 9/12/2019,
10/02/2020 e 02/03/2020. 2) Informes: a) Comissão sobre critérios de afastamento docente: O
chefe de Departamento informou que foi cons tuída comissão composta pelo prof. Carlos d’Andréa e
pelas profas. Cláudia Mesquita e Luciana de Oliveira para elaboração de minuta sobre critérios de
afastamento docente. Conforme discussão feita pela Câmara em reunião de dezembro passado, as
normas legais de afastamento, internas à UFMG e externas à Ins tuição, a norma zação no âmbito
do Departamento, o perfil do corpo docente e suas demandas por qualificação e as fontes de recursos
para afastamento vieram se modificando ao longo dos úl mos anos, não necessariamente no mesmo
momento, na mesma velocidade ou com critérios/polí cas convergentes. As diferentes chefias do
Departamento realizaram nos úl mos anos esforços tanto para o estabelecimento de critérios quanto
de construção de uma ordem de prioridades para avaliar os pedidos de afastamento. Consultas foram
feitas ao conjunto do corpo docente e diferentes comissões trabalharam nos mandatos das úl mas
chefias para produzir tais parâmetros e orientar as decisões da Câmara. O úl mo documento com
elementos para um plano de qualificação do DCS foi aprovado pela CPPD em 21 de maio de 2018. Por
ocasião da análise de um pedido de afastamento docente realizado no segundo semestre de 2019,
precipitou-se no Departamento novo debate sobre tais critérios e a Câmara ao final do ano concluiu
então ser necessário reabrir tal discussão, esclarecendo pontos não contemplados no atual plano e
produzindo uma polí ca acordada pelo conjunto docente. Assim que es ver formulada, a minuta da
comissão será posta em circulação para discussão e recebimento de contribuições. b) Programa de
Monitoria de Graduação: O coordenador do Programa de Monitoria de Graduação 2020-2021(PMG),
prof. Daniel Melo, juntamente com a chefia do DCS, optou pelo cancelamento do edital de seleção de
bolsistas. Mesmo com os esforços na divulgação e na flexibilização dos prazos e formas das inscrições,
dado o quadro de suspensão das aulas não foi possível reunir número suficiente de candidatos para o
preenchimento das vagas. Conforme orientação da Prograd, o processo sele vo será reaberto em
momento mais oportuno, assim que as a vidades acadêmicas se normalizarem. 3) Homologações:
Foram homologadas as seguintes aprovações pela chefia ad referendum da Câmara: a) Parecer sobre

Ata FAFICH-DCM-CH 0148301         SEI 23072.215025/2020-10 / pg. 1



relatório de a vidades 2018 e plano de trabalho 2019 da professora Regiane Lucas de Oliveira
Garcêz elaborado pela profa. Luciana de Oliveira; b) Projeto de pesquisa "Os diagramas no design
da informação: um estudo semió co sobre infográficos da pandemia do COVID-19", do professor
Daniel Melo Ribeiro; c) Anuência à par cipação de equipe brasileira - profas. Graziela Mello
Vianna e Fernanda Maurício e prof. Nísio Teixeira - no projeto “Archives-Médias-Images-
Sociétés”, coordenado por Isabelle Gaillard e Evelyne Cohen - Laboratoire de recherches historiques
Rhône Alpes (LARHRA, UMR CNRS) a ser apresentado ao Centre Na onal de la Recherche Scien fique
(CNRS). 4) Projetos de Extensão: A Câmara aprovou três projetos de extensão sob coordenação de
docentes do DCS: a) Projeto de Extensão Periferia Viva – Força-Tarefa Covid 19. Trata-se de
inicia va da Associação Imagem Comunitária, no âmbito de parceria já ins tuída com a UFMG e o
DCS, para contribuir com ações emergenciais junto a populações vulneráveis na cidade de Belo
Horizonte e RMBH, com ações de suporte de comunicação e de mobilização social. Coordenador Prof.
Márcio Simeone – parecer prof. Elton Antunes; b) Imagens e imaginários da pandemia: memes,
histórias, reflexões. Vinculado ao Núcleo de Estudos Tramas Comunicacionais: narra va e
experiência, a proposta do projeto propõe "coletar, sistema zar e tornar público e acessível à
diversidade dos agentes sociais, dados e materiais que circulam na vida social a par r dos agentes
midiá cos, em par cular os que atuam nos ambientes digitais. Coordenador prof. Bruno Leal –
parecer profa. Vanessa Brandão; c) Como ler um infográfico? Estratégias de informação e
desinformação sobre a pandemia de COVID-19. O projeto “trata da importância das estratégias de
comunicação voltadas para a divulgação cien fica para o grande público. O obje vo é criar um canal
digital de orientação da população sobre como ler os infográficos sobre a pandemia de Coronavírus
(COVID- 19)”. Destaca-se a atenção às diferentes formas de apresentação de informações
relacionadas ao discurso cien fico postas em circulação em materiais jornalís cos ou em diferentes
ambientes das redes digitais. Coordenador prof. Daniel Melo – parecer prof. Elton Antunes. 4)
Pareceres de Projetos para submissão ao Comitê de É ca em Pesquisa: Foram aprovados os
pareceres circunstanciados, para submissão ao Comitê de É ca em Pesquisa – COEP-UFMG, dos
seguintes projetos: a) Projeto de pesquisa, ensino e extensão “Mulheres, esporte e mídia: Análise
das relações de gênero e das matrizes de dominação que demarcam a presença de mulheres no
campo midiá co espor vo”  - Professora responsável: Ana Carolina Vimieiro - parecerista profa.
Vanessa Oliveira; b) Projeto de pesquisa “Imaginado princesas: um estudo sobre os
tensionamentos no imaginário da princesa a par r de conversas com meninas”, de Ana Naemi
Machida sob orientação do prof. Carlos Magno Mendonça – parecerista prof. Carlos Alberto Carvalho.
5) Anuência para credenciamento junto ao PPGCOM/UFMG:  A Câmara deu anuência ao pedido da
profa. Vanessa Cardozo Brandão para solicitar credenciamento junto ao PPGCOM/UFMG. 6)
Indicação de representações em colegiados de graduação: A Câmara aprovou as seguintes
indicações para representantes do Departamento junto a colegiados de cursos de graduação: a) 2
vagas nos colegiados dos cursos da área de comunicação (Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade):
Carlos Alberto Carvalho ( tular), Vanessa Brandão (suplente); Luciana Oliveira ( tular), Eduardo de
Jesus (suplente). b) 1 vaga de tular no colegiado de graduação do curso de Turismo: Ângela Carrato
( tular). Nada mais havendo a tratar, o chefe de Departamento agradeceu a presença de todos e
encerrou a sessão, e eu, e eu, João Manini, secretário do Departamento, lavrei a presente ata,
aprovada por deliberação da Câmara Departamental do DCS em 15/06/2020.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cardozo Brandao, Subchefe de
departamento, em 15/06/2020, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilo de Oliveira Aggio, Professor do Magistério
Superior, em 15/06/2020, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ata FAFICH-DCM-CH 0148301         SEI 23072.215025/2020-10 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Portugal Duarte, Professora do
Magistério Superior, em 15/06/2020, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto de Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 15/06/2020, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Guimaraes Brazil, Professor do Magistério
Superior, em 15/06/2020, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sonia Caldas Pessoa, Coordenador(a) de curso, em
15/06/2020, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Angela Cristina Salgueiro Marques, Coordenador(a)
de curso de pós-graduação, em 15/06/2020, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Laura Guimaraes Correa, Coordenador(a) de curso,
em 15/06/2020, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elton Antunes, Chefe de departamento, em
15/06/2020, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Maciel Campolina Alves Mantovani,
Coordenador(a) de curso, em 15/06/2020, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alex de Oliveira Pinto Teixeira, Usuário Externo, em
03/08/2020, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0148301 e o código CRC BA929E9D.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0148301
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA REUNIÃO CÂMARA DEPARTAMENTAL 04/2020 EM 15/06/2020

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 15 de junho de 2020, segunda-feira, às 14h, de forma virtual por meio do
serviço de conferência web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A reunião foi presidida pelo
professor Elton Antunes, chefe do Departamento de Comunicação Social (DCS). Es veram presentes
Vanessa Cardozo Brandão, subchefe do Departamento de Comunicação Social, Ângela Salgueiro
Marques, coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Comunicação, Fernanda Duarte Portugal,
coordenadora do Colegiado de graduação em Comunicação Social, Laura Guimarães, coordenadora
do Colegiado de graduação em Publicidade e Propaganda, Sônia Caldas Pessoa, coordenadora do
Colegiado de graduação em Jornalismo, Camila Alves Mantovani, coordenadora do Colegiado de
graduação em Relações Públicas, Carlos Alberto de Carvalho, representante docente do DCS, André
Brasil, representante docente da área de Imagem e Som do DCS, Camilo Aggio, representante
docente da área de Fundamentos Sociosimbólicos para cumprir a seguinte ordem do dia. 01)
Aprovação da ata da reunião anterior do dia 04/04/2020 – foi aprovada após incorporação das
observações redacionais e formais feitas pelo professor Carlos Alberto de Carvalho. 02) Informes: a)
solicitação pela Reitoria às unidades para que informem as condições de sua infraestrutura: o
chefe do Departamento informou que a demanda emerge como um dos passos para o plano que está
sendo elaborado pela Universidade à eventual retomada das a vidades e o levantamento das
condições para uso do uso espaço e possíveis mudanças necessárias com vistas às restrições impostas
pela pandemia de Coronavírus (COVID - 19). O professor Elton disse haver reportado as salas
per nentes ao DCS à Diretoria da FAFICH, responsável pela elaboração do relatório da unidade.
Haviam ao todo 15 salas ligadas ao DCS u lizando os espaços para o funcionamento de seus
diferentes grupos de pesquisa. Ainda não houve retorno da Reitoria a este respeito até a presente
data. b) Levantamento próprio à FAFICH sobre possíveis espaços a serem reformados: Ainda não
existe nada concreto sendo proposto sobre calendário da reforma, tão somente os relatos dos
departamentos sobre os espaços que poderiam ser utilizados/readaptados. O DCS informou através do
SEI sobre a disponibilidade do seu espaço no terceiro andar para uma eventual reforma e u lização
readequada às necessidades advindas da pandemia de Cornovírus. 3. Homologação: foram
homologadas as seguintes aprovações pela chefia ad referendum da Câmara: a) Retrono antecipado
de Paula Simões de seu estágio pó-doutoral: inicialmente previsto para 05/07/2020, seu retorno
antecipado como devido à expansão da pandemia nos EUA em 13/05/2020. A Chefia foi informada e
comunicou à Seção de Pessoal da unidade. b) Homologação das indicações para representação
junto aos colegiados de graduação da área de Comunicação (Jornalismo, PP e RP): o professor
Carlos Alberto de Carvalho foi indicado como titular junto à representação e o professor Nísio Teixeira
como seu suplente. A indicação foi realizada ad referendum e homologada pela Câmara. Foi
informado que dentro de 3 ou 4 meses a Câmara deverá ser solicitada novamente a ponderar acerca
das representações junto aos colegiados dado o contexto da pandemia, a diferença dos projetos
pedagógicos, e outras especificidades emergentes de cada um dos colegiados. No momento, os
professores indicados como representantes são os mesmos para os três colegiados de graduação.
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Professora Sônia Pessoa pontua que é necessário que os representantes sejam atuantes e tenham voz
a va dado o volume de trabalho e complexidade dos assuntos que têm surgido. As reuniões tendem a
ficar mais longas ou mais numerosas dado que reúnem assuntos de quatro diferentes colegiados. Foi
informado que a úl ma reunião de Câmara foram indicados a professora Luciana Oliveira como

tular e o professor Eduardo de Jesus como seu suplente junto à representação destes três colegiados.
Roberta Veiga ( tular) e Graziella Valadares (suplente) cons tuem o mandato remanescente. 4)
Aprovação dos relatórios de atividades  de 2018, 2019 e 2020 (parcial) do professor Carlos Alberto
de Carvalho para fins de progressão: os relatórios foram aprovados pela Câmara mediante leitura
do parecer elaborado pelo professor Delfim Afonso Junior. Oportunamente, o chefe do Departamento
informou sobre a situação atual do INA, os anos de 2017, 2018 e 2019 não lançados no sistema e
explicou que, por isso, a entrega e a aprovação dos relatórios tem sido feita sob demanda. 5)
Solicitação da Prograd acerca de complementação de informações na oferta de disciplinas:
Professor Elton informou à Câmara acerca da solicitação feita pela Pró Reitoria de Graduação para
que todas as disciplinas ofertadas nos úl mos quatro anos tenham seu tulo e ementa traduzidas para
a língua inglesa além da elaboração de pré requisitos ou conhecimentos prévios necessários aos
alunos para matrícula em cada a vidade. O prazo para cumprimento da solicitação que totaliza 134
itens é de 20 de Julho de 2020. Dada a exiguidade do prazo, o chefe do Departamento aventou duas
possibilidades a) de que um profissional seja pago para que realize a totalidade das traduções caso
haja dinheiro disponível; b) que o trabalho seja distribuído aos docentes de acordo com as disciplinas
ofertadas. Após manifestação dos membros da Câmara e a preocupação geral acerca da extensão da
tarefa e exiguidade do prazo, ficou acordado que o trabalho deverá ser distribuído aos professores
pela Secretaria e Chefia do DCS com a orientação de que a u lização de tradutores eletrônicos é bem
vinda ao esforço conjunto. Posteriormente será cons tuída uma comissão para a revisão do que foi
feito antes do lançamento na planilha da PROGRAD. Será solicitado o alargamento do prazo tão
somente na data final de 20/07/2020. 6) Cons tuição da comissão de avaliação de estágio
probatório final de Ana Carolina Soares Vimieiro: Não podem ser da comissão o supervisor (Simone
Rocha) e membros que compuseram a comissão de estágio probatório parcial (André Brasil, Paula
Simões e Bruno Mar ns).  Foram indicadas pela Câmara as professoras Laura Guimarães (presidente)
e Graziela Valadares. A chefia providenciará os convites para que seja escolhido o membro externo
que deve compor a Comissão. 7) Aprovações: a) projeto de pesquisa “A Experiência como Potência
em Pesquisa: Corpos, Corpus Sensível e Afetos”: o projeto da professora Sonia Pessoa foi aprovado
mediante leitura do parecer elaborado pela professora Paula Guimarães Simões. b) Criação do grupo
de Pesquisa “Insurgente”: foi aprovada a criação do grupo de pesquisa sob a tutela do professor
Carlos Alberto de Carvalho e mediante a leitura do parecer elaborado pelo professor Camilo Aggio. c)
Recriação do grupo de Pesquisa “COMCULT”: foi aprovada a recriação do grupo de pesquisa sob a
tutela da professora Simone Rocha e mediante a leitura do parecer elaborado pelo professor Elton
Antunes. Nada mais havendo a tratar, o chefe do Departamento agradeceu a presença de todos e
encerrou a sessão, e eu, João Manini, secretário do Departamento, lavrei a presente ata, aprovada
por deliberação da Câmara Departamental em 21/07/2020.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Portugal Duarte, Professora do
Magistério Superior, em 21/07/2020, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sonia Caldas Pessoa, Coordenador(a), em
21/07/2020, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Professor do Magistério Superior,
em 21/07/2020, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico de Brito D Andrea, Professor do
Magistério Superior, em 21/07/2020, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 21/07/2020, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Moreno Fernandes Viana, Coordenador(a) de
curso, em 21/07/2020, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andre Guimaraes Brazil, Professor do Magistério
Superior, em 21/07/2020, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elton Antunes, Chefe de departamento, em
21/07/2020, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0187201 e o código CRC 0E9EB9E5.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0187201
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DE REUNIÃO DE CÂMARA DEPARTAMENTAL 05/2020 EM 21/07/2020

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 21 de julho de 2020, segunda-feira, às 09:30, de forma virtual por meio do
serviço de conferência web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A reunião foi presidida pelo
professor Elton Antunes, chefe do Departamento de Comunicação Social (DCS). Es veram presentes
Bruno Souza Leal, coordenador do Colegiado de Pós-Graduação em Comunicação, Fernanda Duarte
Portugal, coordenadora do Colegiado de graduação em Comunicação Social, Pablo Moreno,
coordenador do Colegiado de graduação em Publicidade e Propaganda, Sônia Caldas Pessoa,
coordenadora do Colegiado de graduação em Jornalismo, Vanessa Veiga, coordenadora do Colegiado
de graduação em Relações Públicas, Carlos Frederico D’Andrea, representante docente do DCS, André
Brasil, representante docente da área de Imagem e Som do DCS, Delfim Afonso Junior, representante
docente da área de Fundamentos Sociosimbólicos, para cumprir a seguinte ordem do dia. 01)
Aprovação da ata da reunião anterior do dia 15/06/2020 – a ata foi lida, aprovada pelos presentes
e assinada no SEI (Sistema Eletrônico de Informações – processo nº 23072.215025/2020-10); 02)
Homologação: Dispensa parcial de encargos da Professora Geane Alzamora junto ao DCS –
Programa Professor Residente IEAT:  Foi lido o Of. IEAT/16/2020 que informa a aprovação do projeto
“A dinâmica transmídia de no cias falsas sobre ciências: jornalismo e educação” de autoria da
professora Geane Alzamora junto ao IEAT, chamada de 2019. A aprovação, conforme informado pelo
o cio e pelo edital, condiciona ao Departamento de Comunicação Social o recebimento de até duas
complementações de bolsa de mestrado ou doutorado a serem repassadas a alunos de pós-
graduação, selecionados pelo departamento, através de um processo de seleção aberto, para que os
mesmos possam contribuir com seus encargos didá cos durante o período da residência.  A
professora Vanessa Veiga manifesta-se a favor e argumenta ser posi vo para o Departamento. O
professor Carlos D’Andrea congratula a professora Geane e argumenta que as oportunidades de
bolsas devem ser aproveitadas e que a residência da professora Geane junto ao IEAT não vai
acarretar seu completo afastamento das a vidades junto ao Departamento. A professora Sônia Caldas
manifestou ser favorável à aprovação mas insiste na necessidade de estabelecimento de critérios do
Departamento para aprovação deste po de pedido. Foi, portanto, homologada a anuência de
dispensa parcial de encargos da professora Geane Alzamora junto ao DCS para assumir o programa
de residência do IEAT. 03) Comissão para elaboração de critérios de afastamento docente do DCS:
A câmara indicou cronograma de discussão para a minuta elaborada por comissão composta pelo
prof. Carlos d'Andréa e pelas profas. Cláudia Mesquita e Luciana de Oliveira, para tratar da revisão e
ou atualização dos critérios para licença e afastamento docente no DCS. O professor Bruno Leal
sugere que a discussão não extrapole o presente semestre (2020/1). O professor Carlos  D’Andrea se
manifesta na condição de suplente do professor Carlos Alberto e também membro da comissão
informando que os trabalhos da comissão têm focado na diversidade dos pedidos de afastamentos e
que está acatando as sugestões dos colegas. O professor Elton sugere que até o final de agosto/2020 o
corpo docente deverá manifestar-se sobre o documento diretamente à comissão com dúvidas,
sugestões e comentários acerca da minuta. Em Setembro será realizada reunião aberta (em formato
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a ser definido) para discussão geral e fica programado para o mês de Outubro a deliberação acerca
do documento. 04) Retomada das A vidades de Ensino de Graduação e Planejamento do Ensino
Remoto Emergencial – Encargos e Orientações: A Câmara do Departamento de Comunicação Social
discu u ajustes na distribuição dos encargos didá cos de 2020/1 no contexto do ensino remoto
emergencial (ERE). A retomada das a vidades acadêmicas na graduação de forma não presencial a
par r de agosto demandou alguma reorganização dos encargos em função de circunstâncias que se
modificaram desde março de 2020: a) Troca das coordenações de graduação dos cursos de Relações
Públicas e de Publicidade – as professoras Camila Mantovani e Laura Guimarães encerraram seus
períodos junto ao colegiado e deram lugar à professora Vanessa Veiga e ao professor Pablo Moreno;
b) foi também objeto de ponderação da Câmara o retorno de afastamentos docente do professor
Bruno Mar ns (que ocorrerá no início do mês de Setembro) bem como das professoras Fernanda
Maurício e Paula Simões que já entraram em exercício; c) finalmente, foram consideradas as
mudanças nas dinâmicas de a vidades conforme a orientação da Universidade (caso da conclusão dos
Projetos Experimentais – bancas dos TCCs). O professor Elton, chefe do DCS, sugere que, levando em
consideração os afastamentos bem como os presentes encargos, é mais adequado alterar o mínimo
possível o que já se tem distribuído. Enfa za que todos terão dificuldades na oferta das disciplinas
neste novo contexto e que excetuando os encargos de coordenação e problemas de saúde que
demandam afastamento, todos as atribuições devem ser man dass. O professor Bruno Leal recorda
que está acumulando excesso de encargos junto à coordenação da pós e que gostaria que fossem
man das as distribuições desde que haja compensação no semestre seguinte. A professora Fernanda
Duarte agradeceu a disponibilidade do professor Bruno Leal e de outros que colaboram junto à
manutenção da oferta. A docente lembrou também que a PROGRAD demandou a reelaboração dos
programas de disciplinas sob a ó ca do ensino remoto emergencial e não presencial. O professor
responsável deverá “preencher o formulário Plano de Ensino – Ensino Remoto Emergencial, disponível
no site da Prograd, publicá-lo no AVA Moodle da a vidade correspondente, até a primeira semana de
aula, para conhecimento dos estudantes matriculados e enviá-lo para Chefia do Departamento”. A
Câmara aprovou a formação de uma comissão composta pela professora Vanessa Brandão
(presidente NDE), profa. Ana Carolina Vimieiro (subcoordenadora PP), prof. Daniel Reis
(subcoordenador de RP), prof. Juarez Guimarães (subcoordenador Comunicação) e prof. Phellype
Jácome (subcoordenador Jornalismo) para apreciar os planos de ensino fazendo as devidas
recomendações para os Colegiados de curso, instâncias que devem referendar tais planos. O
professor Pablo Moreno informa que no Colegiado de Publicidade e Propaganda toda a oferta foi
confirmada e agradeceu ao professor Elton bem como ao Departamento pelo acerto dos encargos.
Foram aprovadas as alterações nos encargos como consta no Anexo I da presente ata. O professor
Elton ponderou que as mudanças tentaram priorizar o não cancelamento de a vidades e, ao mesmo
tempo, equalizar a distribuição de encargos. Nesse sen do, alguns docentes em cargos de gestão se
dispuseram a manter encargos acima do obrigatório. Foi discu do pelos presentes a importância da
inicia va de coordenações de curso e colegas de departamento de programar conversas abertas
entre docentes para troca de experiência sobre adequação ao ensino remoto emergencial. O
professor Bruno Leal, coordenador do PPGCOM, informou que os estágios docentes previstos para as
disciplinas poderão ser objeto de ajustes em função também da adaptação dos estudantes de pós ao
ensino remoto emergencial. Em breve eventuais alterações serão comunicadas pelo PPGCOM. 05)
Dispensa de encargos da Professora Fábia Pereira Lima junto ao DCS: A câmara deliberou acerca
da solicitação da profa. Fábia Lima de liberação dos encargos didá cos em caráter de
excepcionalidade, enquanto vigorarem as medidas de distanciamento social e trabalho remoto
instauradas pela pandemia de Covid-19, concomitantemente ao exercício do cargo de Diretora do
Centro de Comunicação (Cedecom) da UFMG. O chefe do DCS, prof. Elton Antunes, recordou que em
reunião do dia 04/11/2019 a câmara já havia acolhido demanda da reitoria da UFMG de dispensa
parcial dos encargos didá cos da professora Fábia Lima em virtude da sua indicação como Diretora
do Cedecom. A resolução complementar 02/2014, do Conselho Universitário, prevê em seu art. 14
que "a liberação total ou parcial dos encargos didá cos pela Câmara Departamental ou estrutura
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equivalente para o exercício de outras funções administra vas no âmbito da Reitoria poderá ser
concedida somente por expressa solicitação do Reitor". A câmara aprovou por unanimidade a
solicitação de liberação dos encargos didá cos da profa. Fábia Lima em caráter de excepcionalidade,
enquanto vigorarem as medidas de distanciamento social e trabalho remoto instauradas pela
pandemia de covid concomitantemente ao exercício do cargo de Diretora do Centro de Comunicação
(Cedecom) da UFMG. 06) Complementação do Cadastro das A vidades Acadêmicas Curriculares: o
chefe do DCS, prof. Elton Antunes, informou que encaminhou no dia 20 de Julho de 2020 a
“complementação do cadastro das a vidades acadêmicas curriculares” requerida pela Prograd. O
trabalho consis u na tradução para o inglês de ementa e nome de 130 a vidades curriculares de
graduação de responsabilidade do DCS registradas no sistema acadêmico da UFMG, tarefa necessária
para que a ins tuição emita documentos em língua inglesa. O trabalho foi feito de forma distribuída
entre o conjunto de docentes do departamento e contou com a colaboração de 27 dos 40 docentes
demandados. 07) Emprés mo de Equipamentos do DCS: Prof. Elton Antunes informou à Câmara que
a Diretoria da FAFICH cons tuiu Comitê Local de Enfrentamento do Novo Coronavírus e que este será
responsável por proceder às definições da maneira pela qual lidaremos com a questão de empréstimo
e uso de equipamentos, uso dos espaços e de aspectos da situação de trabalho de servidores técnicos
e docentes. Tais indicações se darão no contexto de retomada das a vidades de ensino na graduação.
Antes dessas definições, não haverá autorização para emprés mo de equipamentos de
responsabilidade do DCS para uso em a vidades didá cas. Foi informado que materiais de guarda e
responsabilidade individual deverão ter seu acesso e u lização embasadas pelas orientações do
Comitê em relação ao acesso ao prédio. 08) Aprovação de Projetos de Pesquisa: 8.1) Das margens
ao centro: projetos esté cos de emancipação e estratégias de incursão de narra vas periféricas
no circuito midiático: foi subme do o Projeto de pesquisa “Das margens ao centro: projetos esté cos
de emancipação e estratégias de incursão de narra vas periféricas no circuito midiá co”, proposto
pela profa. Vanessa Brandão e aprovado mediante leitura do parecer elaborado pelo professor Daniel
Melo; 8.2) Música em tempos de pandemia: o impacto da Covid-19 no meio ar s co: foi aprovado
o parecer circunstanciado elaborado pelo professor André Melo Mendes para submissão ao Comitê
de É ca em Pesquisa – COEP-UFMG, do projeto “Música em tempos de pandemia: o impacto da
Covid-19 no meio ar s co” sob auspícios dos professores Nísio Teixeira e Graziela Vianna. 09)
Relatórios de A vidades Docentes: 09.1) Aprovação dos Relatórios de A vidades 2018 e 2019 da
Profª. Luciana de Oliveira: foram lidos e aprovados os relatórios de a vidades rela vos aos anos de
2018 e 2019 bem como a avaliação de desempenho para efeitos de progressão da professora Luciana
de Oliveira mediante leitura do parecer produzido pela professora Simone Rocha; 09.2) Aprovação
dos Relatórios de A vidades 2018 e 2019 da Profª Graziella Valadares Gomes de Mello Vianna:
foram lidos e aprovados os relatórios de a vidades rela vos aos anos de 2018 e 2019 bem como a
avaliação de desempenho para efeitos de progressão da professora Graziella Mello Vianna mediante
leitura do parecer produzido pelo Prof. André Melo; 09.3) Aprovação dos Relatórios de A vidades
do Prof. Carlos Frederico D’Andrea: foram lidos e aprovados os relatórios de a vidades rela vos aos
anos de 2018 e 2019 bem como a avaliação de desempenho para efeitos de progressão do professor
Carlos D’Andrea mediante leitura do parecer produzido pela Prof.ª Regiane Garcêz; 09.4) Aprovação
dos Relatórios de A vidades 2018 e 2019 do Prof. André Brasil: foram lidos e aprovados os
relatórios de a vidades rela vos aos anos de 2018 e 2019 bem como a avaliação de desempenho
para efeitos de progressão do professor André Brasil mediante leitura do parecer produzido pelo Prof.
Eduardo Antônio de Jesus; 09.5) Aprovação dos Relatórios de A vidades 2018 e 2019 do Prof. Nísio
Teixeira: foram lidos e aprovados relatórios de a vidades do Prof. Nísio Teixeira rela vos aos anos
2018 e 2019 bem como a avaliação de desempenho para efeitos de progressão mediante leitura do
parecer produzido pela Profª Graziela Vianna. 10) Matriz de Regime de Trabalho e Perfil de
Referência: O prof. Elton Antunes informou que a CPPD solicitou manifestação da Fafich sobre
renovação ou modificação da Matriz de Regime de Trabalho aprovada pelo CEPE em março de 2015.
O Art. 20 da Resolução Complementar nº 2, de 10 de junho de 2014, do Conselho Universitário,
ins tui que “a Matriz de Regime de Trabalho terá validade de 5 (cinco) anos, findos os quais cada
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Unidade deverá encaminhar ao CEPE sua solicitação de renovação ou modificação, devidamente
jus ficada”. Contudo, a Câmara deliberou que que não há condições ins tucionais para revisão da
matriz em vigor, u lizada como parâmetro para avaliação dos relatórios de a vidades e atribuição de
encargos docentes, e recomendou a sua renovação. A câmara indicou também que se busque precisar
internamente os critérios hoje u lizados nos documentos de referência do departamento (“Critérios
para atribuição de a vidades docentes” e “Critérios para avaliação do relatório docente – INA”). 11)
Calendário de reuniões de Câmara para o segundo semestre de 2020: Foi proposto e aprovado o
seguinte calendário com a previsão de datas para reunião de câmara no segundo semestre de 2020:
17/08/2020, 14/09/2020, 05/10/2020, 09/11/2020, 07/12/2020. Nada mais havendo a tratar, o chefe
do Departamento agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, e eu, João Manini, secretário
do Departamento, lavrei a presente ata, aprovada por deliberação da Câmara Departamental em
18/08/2020.

 
 
Anexo I – Alterações na Modificação de Encargos Didáticos – DCS

Código Disciplina Encargo atual Mudança
aprovada Horário

COM 696 Projeto Experimental I – Relações Públicas Camila
Mantovani Vanessa Veiga  

COM 697 Projeto Experimental II – Relações Públicas Camila
Mantovani Paula Simões

Orientações serão
repassadas
conforme
procedimentos
dos colegiados

COM 663 Teoria da Comunicação Camilo Aggio Paula Simões 07:30 – 11:10
(Seg)

COM 354 Tópicos em Laboratório de Comunicação
Social – Jornalismo Audiovisual: TV Fábia Lima Fernanda

Maurício
19:00 – 22:30
(Ter)

COM 329 Projeto Experimental II Fernanda
Duarte

Bruno
Martins

Orientações serão
repassadas
conforme
procedimentos
dos Colegiados

COM 321 Projetos BII – Publicidade Pablo Moreno Bruno
Martins

08:00 – 11:40
(Sex) – conjunta
COM 317

COM 703 Projetos Experimental II – Jornalismo Sônia Pessoa Cancelamento  

COM 673 Fundamentos da Comunicação Organizacional Vanessa Veiga Camila
Mantovani

20:50 – 22:30
(Ter)
20:50 – 22:30
(Qua)

COM 317 Projetos B1 – Publicidade Pablo Moreno Bruno
Martins

08:00 – 11:40
(Sex) – conjunta
COM321

COM 890 Seminário da Linha de Pesquisa I Sônia Pessoa Cancelamento  

COM 687 Aula Especial – Relações Públicas Fábia Lima Laura
Guimarães

Verificar
orientação do
Colegiado de
Relações Públicas

COM 088 Tópicos em Comunicação Social – Jornalismo e
Publicidade

Carlos Aberto
Carvalho
(Estágio
docente)

Cancelamento  
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COM 698 Estágio Supervisionado Obrigatório Vanessa Veiga Daniel Reis  
 

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cardozo Brandao, Subchefe de
departamento, em 18/08/2020, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilo de Oliveira Aggio, Professor do Magistério
Superior, em 18/08/2020, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Portugal Duarte, Professora do
Magistério Superior, em 18/08/2020, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Moreno Fernandes Viana, Coordenador(a) de
curso, em 18/08/2020, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Oliveira Veiga, Professora do Magistério
Superior, em 18/08/2020, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto de Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 18/08/2020, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Reis Silva, Subcoordenador(a), em
18/08/2020, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elton Antunes, Chefe de departamento, em
18/08/2020, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0217236 e o código CRC 777D67D2.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0217236
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA CÂMARA DEPARTAMENTAL 06/2020 EM 18/08/2020

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, às 14:00, de forma virtual por meio do
serviço de conferência web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A reunião foi presidida pelo
professor Elton Antunes, chefe do Departamento de Comunicação Social (DCS). Es veram presentes
Vanessa Cardozo Brandão, subchefe do Departamento de Comunicação Social, Pablo Moreno
Fernandes Viana, coordenador do Colegiado de graduação em Publicidade e Propaganda, Daniel Reis
Silva, subcoordenador do Colegiado de graduação em Relações Públicas, Fernanda da Costa Portugal
Duarte, coordenadora do Colegiado de graduação em Comunicação Social, Carlos Alberto de
Carvalho, representante docente do DCS, Roberta Veiga de Oliveira, representante docente da área
de Imagem e Som do DCS, Camilo de Oliveira Aggio, representante docente da área de Fundamentos
Sociosimbólicos. Jus ficaram ausência a Sônia Pessoa, coordenadora do Colegiado de graduação em
Jornalismo, e Phillype Jácome, subcoordenador do Colegiado de graduação em Jornalismo. Verificado
o quórum, a reunião foi iniciada para cumprir a seguinte ordem do dia. 01) Aprovação da ata da
reunião anterior do dia 27/07/2020 – a ata foi lida, aprovada pelos presentes e assinada no SEI
(Sistema Eletrônico de Informações – processo nº 23072.215025/2020-10); 02) Homologações: 02.1)
Anuência para par cipação do Prof. Camilo Aggio como docente colaborador no Doutorado do
PPGCOM/UFMG. A anuência foi concedida ao Professor Camilo pela Câmara reunida. 02.2) Comissão
de obras da FAFICH: o Prof. Elton esboçou um panorama acerca de pequenas obras a serem
realizadas na Fafich por inicia va da diretoria da unidade que, nesse sen do, solicitou a indicação de
membros para integrar uma comissão de obras . Segundo o Diretor Bruno Reis, em função da
pandemia e da sobra orçamentária, o momento seria oportuno para realização de obras
emergenciais na FAFICH. Entre as obras a serem implementadas estão a reforma para a viabilização
do NAPQ e obras emergenciais do entorno do “buraco do Paulinho” com a subs tuição das salas com
parede de compensado por alvenaria. Aproveitando o fechamento do prédio, a FAFICH tem o prazo
até outubro para dar início às obras. Segundo a legislação atual, é obrigatório que seja cons tuída
uma comissão de acompanhamento das obras. Foram indicados, portanto, o Prof. Eduardo Antônio de
Jesus e o servidor TAE Lúcio Melo, junto com Ewerton de Cássio Pinto, do Setor de Compras - que
par cipa de todas as comissões de obra da Fafich. A Professora Fernanda Duarte sugeriu que fossem
retomadas as comissões já cons tuídas e o Professor Elton informou ter consultado previamente
ambos os indicados, que concordaram em par cipar. 02.3) Seleção de monitores para o programa
PMG: o Prof Elton recordou aos presentes que a seleção havia sido marcada para o início do semestre
anterior, antes das aulas. Contudo, não houveram candidaturas suficientes e foi decidido que a
seleção seria suspensa até que definições mais detalhadas acerca das aulas com a pandemia fossem
tomadas. Foi acordado com a PROGRAD que o processo seria retomado posteriormente. A chefia
elogiou o trabalho criterioso empreendido pelo professor Daniel Melo como coordenador do PMG e
lembrou que os monitores serão vinculados às disciplinas correspondentes e não aos professores
responsáveis. 02.4) Indicação de um novo professor para par cipar da Comissão de Estágio do
curso de graduação em Publicidade e Propaganda: Homologada a indicação do professor Daniel
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Melo Ribeiro à comissão de estágio do curso de Publicidade e Propaganda. Em 2012 o DCS aprovou a
formação de Comissão de Avaliação de Estágio Discente em cada área de formação profissional dos
Cursos de Graduação, com carga horária semanal de uma hora/aula para desempenhar a função de
aprovar o plano de a vidades proposto ao início do estágio, receber e avaliar os relatórios parciais e
finais do estágio. Nos cursos de Jornalismo e Relações Públicas essa a vidade está hoje sob
responsabilidade dos professores com os encargos das disciplinas “Estágio Supervisionado
Obrigatório”.03) Carta de professores acerca de conduta inadequada do Prof. André Melo: Em 29
de julho a chefia recebeu carta de 18 docentes do Departamento expondo posicionamento cole vo
em que reclamam da conduta do professor André Melo Mendes em reunião ocorrida no dia 25 de
julho para tratar dos procedimentos para retomada das aulas da graduação no modo Ensino
Emergencial Remoto (ERE). Para as professoras e professores que assinam o documento o docente
“manifestou-se de modo descortês, cri cando de forma grosseira e agressiva o trabalho de gestão da
retomada das aulas”, em fala dirigida à professora Sônia Pessoa, coordenadora do Curso de
Jornalismo. “Os colegas presentes”, diz o documento, “sen ram-se constrangidos por esses violentos
ataques pessoais, que em nada têm a ver com o que se poderia chamar de uma crí ca constru va ao
trabalho da Coordenação de Jornalismo”. Os signatários manifestam “indignação e repúdio em
relação à postura do professor” e reiteram que “não é a primeira vez que o professor se dirige de
maneira grosseira e agressiva a colegas de trabalho”. Assim, “mesmo cientes do momento delicado
que vivemos e do pedido público de desculpas do professor, em e-mail enviado ao conjunto de
professores do DCS no dia 28 de julho”, o grupo docente pede no documento ao DCS “o registro
formal de tal conduta por parte do professor André Melo Mendes e a adoção das medidas cabíveis”.
Dada a natureza da reclamação e o previsto em legislação, a chefia 1) esclareceu junto aos
signatários as expecta vas em relação à queixa feita e 2) deu ao professor conhecimento do relatado
e solicitou sua manifestação, tendo em vista a importância de assegurarmos a boa convivência entre
os servidores no ambiente de trabalho e dirimir eventuais constrangimentos daí decorrentes. Em
reunião com a chefia e subchefia o professor reconheceu a per nência da crí ca feita pelas colegas e
pelos colegas docentes, disse que tem lidado com dificuldades médicas e de ordem pessoal, acredita
que houve exagero no documento por considerar que não se trata de a tude recorrente de sua parte,
e assegurou que tal postura não voltará a ocorrer. A Câmara, considerando o registro em ata do
ocorrido, o entendimento expresso pelos signatários da carta cole va e a manifestação do docente,
anuiu de que a chefia não irá solicitar encaminhamento da reclamação para procedimentos
relacionados a processos disciplinares. 04) Afastamento da Prof.ª Laura Guimarães: O Prof Elton
lembrou que em razão da pandemia, os processos de afastamento foram suspensos na Universidade.
A Prof.ª Laura Guimarães – que já nha seu afastamento previsto e aprovado para início do segundo
semestre de 2020 - solicitou que fosse modificado de 02/2020 a 01/2021 para 02/2021 a 01/2022
(08/2021 a 07/2022). A docente desempenhará a vidades como professora visitante da Universidade
de Londres no Reino Unido. A professora Roberta Veiga perguntou quais seriam os critérios a serem
adotados se houver um pedido antes de concluído o trabalho da comissão de afastamento. A chefia
informou que os mesmos critérios até agora adotados seriam u lizados até a conclusão dos trabalhos
da Comissão. A discussão da minuta está prevista para setembro e a deliberação do departamento
(câmara e/ou assembléia) para outubro. A solicitação de afastamento da Professora Laura Guimarães
foi aprovada. 05) Aprovação dos Planos de Ensino ERE: A comissão designada para receber e sugerir
adequação dos planos foi composta por Vanessa Brandão, Daniel Reis, Phillipy Jácome e Juarez
Guimarães. A Comissão informou que todos os planos foram entregues com exceção daqueles de
responsabilidade da prof.ª Angela Carrato e pelo prof. Bráulio de Bri o Neves. O professor Elton
sugeriu a aprovação dos planos entregues dentro dos parâmetros mínimos sugeridos pela PROGRAD
ainda que restem adequações pontuais a serem feitas. A chefia informou que o departamento está
sendo cobrado pelo CICH e que os professores que não entregaram serão oficiados acerca da
urgência da entrega. Todos os planos até então entregues foram aprovados pela Câmara reunida. 06)
Informes: 06.1) Alteração de encargos administrativos: Ajuste no encargo do laboratório de
pesquisa. Foi informado que o Prof. Bruno Leal assumiu o PPGCOM como coordenador pro tempore
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até que ocorra nova eleição. Também foi informado aos presentes que COM337 Laboratório de
Pesquisa teve encargo dividido com Prof. Phellipy Jácome. 06.2) Cancelamento da disciplina de
Saberes Tradicionais: devido à pandemia e da impossibilidade de contar com a contribuição remota e
online pelos mestres, o Prof. César Guimarães solicitou que UNI053 Cosmociências: cinema com pajés
e curadores fosse cancelada e retomada oportunamente após a pandemia. 06.3) Cancelamento da
disciplina produção de eventos: COM687 Aula Especial - Relações Públicas – o colegiado optou pelo
cancelamento da oferta, dada a temá ca muito específica da a vidade e a indisponibilidade de
docentes com domínio sobre o tema. 06.4) Retomada dos processos sele vos docentes pela CPPD:
O professor Elton informou aos presentes que foi retomado o processo de contratação de professores
visitantes e subs tutos pela CPPD. A professora Fernanda Duarte sugeriu que seja contratado
subs tuto como formalização de procedimento para ocupar os vácuos gerados pela função na
diretoria do CEDECOM já que tradicionalmente o DCS disponibiliza um de seus docentes para a vaga.
A Prof.ª Vanessa Brandão ponderou que não é a única posição em que o departamento é instado a
par cipar e lembrou do Espaço de Conhecimento que normalmente também convida alguém do
Departamento para sua coordenação. Foi decidido como encaminhamento que seria feita sondagem
junto à CPPD para averiguação se a liberação de encargos da Prof.ª Fábia jus ficaria contratação de
professor subs tuto. Acerca dos professores visitantes, Vanessa Brandão pontuou que o período mais
importante, de formulação do projeto pedagógico, não contou com a participação de visitante por não
terem havido candidatos suficientes. Professor Carlos Alberto pergunta sobre possibilidade de
flexibilização do perfil como uma alterna va para que ocorra a contratação. Prof. Elton disse ser
necessário consultar a CPPD e que o perfil anteriormente proposto de fato não serve mais ao
departamento. Nada mais havendo a tratar, o chefe do Departamento agradeceu a presença de todos
e encerrou a sessão, e eu, João Manini, secretário do Departamento, lavrei a presente ata, aprovada
por deliberação da Câmara Departamental em 14/09/2020.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cardozo Brandao, Subchefe de
departamento, em 14/09/2020, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 14/09/2020, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sonia Caldas Pessoa, Coordenador(a), em
14/09/2020, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto de Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 14/09/2020, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elton Antunes, Chefe de departamento, em
14/09/2020, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Moreno Fernandes Viana, Subcoordenador(a),
em 14/09/2020, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilo de Oliveira Aggio, Professor do Magistério
Superior, em 14/09/2020, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Juarez Guimaraes Dias, Subcoordenador(a), em
14/09/2020, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Oliveira Veiga, Professora do Magistério
Superior, em 14/09/2020, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0256927 e o código CRC 625722B8.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0256927
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA REUNIÃO DE CÂMARA DEPARTAMENTAL 07/2020 EM 14/09/2020

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 14 de setembro de 2020, segunda-feira, às 14:00, de forma virtual por
meio do serviço de conferência web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A reunião foi
presidida pelo professor Elton Antunes, chefe do Departamento de Comunicação Social (DCS).
Es veram presentes Vanessa Cardozo Brandão, subchefe do Departamento de Comunicação Social,
Pablo Moreno Fernandes Viana, coordenador do Colegiado de graduação em Publicidade e
Propaganda, Sônia Caldas Pessoa, coordenadora do Colegiado de Graduação em Jornalismo, Vanessa
Veiga de Oliveira, coordenadora do Colegiado de graduação em Relações Públicas, Juarez Guimarães,
subcoordenador do Colegiado de graduação em Comunicação Social, Carlos Alberto de Carvalho,
representante docente do DCS, Roberta Veiga de Oliveira, representante docente da área de Imagem
e Som do DCS, Camilo de Oliveira Aggio, representante docente da área de Fundamentos
Sociosimbólicos, para cumprir a seguinte ordem do dia. O professor Bruno Leal, coordenador do
programa de pós-graduacao em Comunicação jus ficou sua ausência.01) Aprovação da ata da
reunião anterior do dia 18/08/2020 – a ata foi lida, aprovada pelos presentes e assinada no SEI
(Sistema Eletrônico de Informações – processo nº 23072.215025/2020-10); 02) Homologações: 02.1)
Orientação de TCC pelo Professor Pablo Moreno Viana no curso de Letras – “As cores e o layout
u lizados nos jornais Aqui e Super como estratégia de sen do”: Homologada solicitação do prof.
Pablo Moreno Fernandes Viana para orientação de TCC in tulado "As cores e o layout u lizados nos
jornais Aqui e Super como estratégia de sen do", a ser realizado por aluno do curso de graduação em
Letras da UFMG ao longo do ano de 2020. 02.2) Parecer consubstanciado ao COEP - “Subje vidades
e disputa simbólica na empregabilidade de sujeitos trans em organizações”: Homologado parecer
consubstanciado, elaborado pela profa. Paula Simões, para submissão do projeto “Subje vidades e
disputa simbólica na empregabilidade de sujeitos trans em organizações”, do Mestrando Túlio César
Salvan Pagnan, sob orientação da profa. Ângela Marques à Comissão de É ca em Pesquisa/UFMG.
02.3) Recredenciamento da Prof.ª Sônia Caldas Pessoa junto ao PPGCOM: A Câmara homologou
anuência para recredenciamento da profa. Sônia Caldas Pessoa como docente permanente do
Doutorado junto ao PPGCOM/UFMG. 02.4) Curso na Universidade Zambeze (Moçambique): A
Câmara homologou proposta de curso à distância sobre “Metodologia Semió ca”, a ser ministrado
pelos docentes Daniel Ribeiro e Geane Alzamora para alunos e pesquisadores da Universidade
Zambeze (UZ) - Moçambique. Trata-se de ação de extensão não remunerada, no âmbito do projeto
“Planejamento comunicacional em educação transmídia para escolas públicas de países de língua
portuguesa pesquisa, ensino e extensão”, e vinculada às a vidades do grupo de pesquisa NucCon, que
emi rá os cer ficados. 03) Distribuição de Encargos Didá cos 2020/2: A Câmara Departamental
discu u e formulou proposta de distribuição de encargos didá cos para o semestre de 2020/2 enviada
ao corpo docente para manifestação até 17 de setembro, já que os colegiados têm um prazo pequeno
para formalizar as solicitações de oferta e indicar turmas, dias e horários. O Departamento tem até
15/10 para fazer a alocação dos encargos no sistema acadêmico (SIGA). A proposta não atribuiu
encargos didá cos em 2020/2 para as seguintes docentes: Fábia Lima, liberada pela Câmara dos
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encargos didá cos na graduação enquanto durar o ensino remoto emergencial (ERE) e ela es ver na
direção do Centro de Comunicação da UFMG; Fernanda Duarte, em processo de transferência para
outra ins tuição; e Geane Alzamora, cumprindo residência no Ins tuto de Estudos Avançados da
UFMG (IEAT). A Câmara deliberou também que as disciplinas com a rubrica de “Projeto Experimental
II”, de todos os cursos de graduação, contarão em 2020/1 e 2020/2 com a atribuição de 1h/a de
encargo para o/a docente responsável, em virtude de procedimentos introduzidos na a vidade por
conta do ensino remoto emergencial. A Câmara irá discu r e deliberar proximamente sobre critérios
para a definição de encargos nessas a vidades 04) Colaboração Técnica UFMG-UFAC: A Câmara
anuiu para a con nuidade do processo de viabilização de colaboração técnica UFMG/UFAC, em fase
de assinatura do termo pela Reitoria, que permi rá a movimentação da docente Juliana Lofêgo da
Universidade Federal do Acre para a UFMG pelo período de 2 anos, conforme plano de trabalho
proposto e aprovado pelo DCS em 2019. As professoras Regiane Garcez e Vanessa Oliveira e o prof.
César Guimarães são os proponentes do plano de trabalho a ser ajustado em função do tempo
transcorrido da aprovação da proposta e das condições impostas pela situação de pandemia do novo
Corona vírus e manifestaram interesse con nuado para a realização da colaboração. 05) Aprovação
de Relatórios de A vidades 2019 e 2020 de Ana Carolina Soares Vimieiro A Câmara aprovou, com
parecer do prof. Bruno Mar ns, o relatório a vidades de 2019 e 2020 (parcial) da Prof.ª Ana Carolina
Vimieiro, para compor seu processo final de avaliação do seu estágio probatório. 06) Composição da
Comissão de Avaliação Final do Processo de Estágio Probatório de Ana Carolina Soares Vimieiro:
Foram indicados e aprovados pela Câmara os seguintes nomes para composição da Comissão de
Avaliação Final do Processo de Estágio Probatório de Ana Carolina Soares Vimieiro: profas. Laura
Guimarães(DCS), Graziela Viana (DCS) e prof. Cris ano Rodrigues (DCP), sob a presidência da
primeira. 07) Professor residente IEAT – Seleção de bolsista: Com a aprovação da residência da
prof.ª. Geane Alzamora junto ao programa de professor visitante do IEAT, o Departamento contará
com até dois estudantes de pós-graduação com complementação de bolsa para cumprir os encargos
didá cos na graduação que seriam de responsabilidade da docente. A Câmara deliberou deixar a
cargo do PPGCOM/UFMG a publicação do edital de seleção, que deverá contar com a par cipação da
profa Geane Alzamora na banca além de ser responsável pelo acompanhamento das a vidades dos
bolsistas. 08) Informes: 08.1) Atualização do PMG – aprovação de novo plano de trabalho PMG:
Foi a aprovada a proposta apresentada pelo prof. Daniel Melo de atualização do “Plano de Trabalho
dos Monitores do Programa de Monitoria de Graduação” do Departamento de Comunicação Social da
UFMG - 2020/21. O documento é uma exigência da Pró-Reitoria de Graduação e contempla o
planejamento das a vidades dos monitores tendo em vista as especificidades apresentadas pela
modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). 08.2) A vidades do Grupo de Pesquisa Comcult: A
Câmara registrou comunicação de a vidade de pesquisa e cooperação acadêmica que será
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Comunicação e Cultura em Televisualidades/COMCULT em
parceria com pesquisadores e universidades do Chile, Colômbia e México no âmbito do projeto “Selo
América La na: Mercado, Comunicação e Experiência na era do streaming”, prevista para os dias 24
e 25 de setembro de 2020, com realização online. 08.3) CRIA e Empreendedorismo Social: Os
membros da Câmara cumprimentaram a profa. Vanessa Brandão e o prof. Juarez Dias pela condução
dos trabalhos junto à Cria UFMG – Empresa Júnior de Comunicação Social e a aprovação do Projeto
de Extensão “DIGICOM - comunicação digital de impacto social”, coordenado pela profa. Vanessa, em
edital da UFMG sobre Empreendedorismo Social. A direção da empresa enviou recentemente
documento para o conjunto do corpo docente e a Câmara apontou para a necessidade de o
Departamento discu r formas de produzir de maior aproximação com a Cria. Os presentes
parabenizaram a professora Vanessa Brandão pela inicia va e ao prof. Juarez pelo apoio. 08.4)
Colaboração Internacional – Profª Laura Guimarães: a Câmara Departamental registrou relato da
profª. Laura Guimarães sobre a vidades relacionadas a colaborações acadêmicas internacionais com
as universidades britânicas LSE – London School of Economics and Poli cal Science e Goldsmiths
University of London, entre 2015 e 2020. 08.5) Novos secretários atuando junto aos Colegiados: A
Câmara foi informada que dois servidores técnicos (Marinho, no Colegiado de RP, e Daniela, no
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Colegiado de Comunicação) estão atendendo provisoriamente na secretaria dos colegiados de
graduação em Relações Públicas e em Comunicação. Segundo a profª. Vanessa Veiga, coordenadora
do Colegiado de Relações Públicas, trata-se de solução provisória, mas necessária, dado o volume de
trabalho e a inexistência de servidores técnico-administra vos lotados nesses órgãos. Nada mais
havendo a tratar, o chefe do Departamento agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, e eu,
João Manini, secretário do Departamento, lavrei a presente ata, aprovada por deliberação da Câmara
Departamental em 05/10/2020.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto de Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 05/10/2020, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elton Antunes, Chefe de departamento, em
05/10/2020, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cardozo Brandao, Presidente de comissão,
em 05/10/2020, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 05/10/2020, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Portugal Duarte, Coordenador(a)
de curso, em 05/10/2020, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Moreno Fernandes Viana, Coordenador(a) de
curso, em 05/10/2020, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Sonia Caldas Pessoa, Coordenador(a), em
05/10/2020, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilo de Oliveira Aggio, Professor do Magistério
Superior, em 05/10/2020, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Oliveira Veiga, Professora do Magistério
Superior, em 05/10/2020, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0296094 e o código CRC 8CE37DD5.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0296094
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

FAFICH - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA REUNIÃO CÂMARA DEPARTAMENTAL 08/2020 EM 05/10/2020

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento
de Comunicação Social no dia 14 de setembro de 2020, segunda-feira, às 14:00, de forma
virtual por meio do serviço de conferência web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
A reunião foi presidida pelo professor Elton Antunes, chefe do Departamento de Comunicação
Social (DCS). Estiveram presentes Vanessa Cardozo Brandão, subchefe do Departamento de
Comunicação Social, Pablo Moreno Fernandes Viana, coordenador do Colegiado de graduação
em Publicidade e Propaganda, Sônia Caldas Pessoa, coordenadora do Colegiado de
Graduação em Jornalismo, Vanessa Veiga de Oliveira, coordenadora do Colegiado de
graduação em Relações Públicas, Fernanda da Costa Duarte Portugal, coordenadora do
Colegiado de graduação em Comunicação Social, Carlos Alberto de Carvalho, representante
docente do DCS, Roberta Veiga de Oliveira, representante docente da área de Imagem e Som
do DCS, Camilo de Oliveira Aggio, representante docente da área de Fundamentos
Sociosimbólicos, para cumprir a seguinte ordem do dia. 01) Aprovação da ata da reunião
anterior do dia 14/09/2020: a ata foi lida, aprovada pelos presentes e assinada no SEI (Sistema
Eletrônico de Informações – processo nº 23072.215025/2020-10); 02) Anuência de Ofertas de
Disciplinas para Formação Transversal: Foram apresentadas e aprovadas as seguintes
ofertas de disciplinas para Formação Transversal: 02.1) COM088 - Tópicos em Comunicação
Social: Plataformas e Algoritmos na Formação Transversal em Divulgação Científica sob
responsabilidade do Prof. Carlos d’Andrea; 02.2) UNI087 - Tópicos em Cultura em Movimento C
– Comunicação e performance em textualidades midiáticas e não-midiáticas - Formação
Transversal em Culturas em Movimento e Processos Criativos sob responsabilidade dos Profs.
Carlos Mendonça e Juarez Guimarães; 02.3) UNI 050 - Artes e Ofícios dos Saberes
Tradicionais: Escolas da terra na Formação Transversal em Saberes Tradicionais sob
responsabilidade dos Profs. André Brasil e César Guimarães. 03) Informe sobre projetos e
grupos de pesquisa: 03.1) O professor Camilo Aggio informou que integra a equipe de
pesquisadores do projeto “A democracia deliberativa em face da crise da democracia:
contribuições, dilemas e trilhas”, submetido e aprovado na Chamada Universal MCTIC/CNPq n.º
28/2018 do CNPq. O professor também apresentou relatório final do projeto “Democracia, redes
digitais, populismo e novas direitas: Por uma pesquisa exploratória de campanhas políticas e
dinâmicas da opinião pública nas eleições nacionais de 2018 com enfoque nas redes
conservadoras de direita em mídias digitais”, contemplado pelo Programa Institucional de
Auxílio à Pesquisa de Doutores Recém-Contratados do PRPQ/UFMG e que esteve em vigência
entre 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019. 03.2) A professora Roberta Veiga comunicou
também a aprovação do registro junto ao CNPq do grupo de pesquisa “Poéticas Femininas,
Políticas Feministas: a mulher está no cinema”. 04) Relatórios de Atividades: 04.1) Foram lidos
e aprovados pela Câmara os relatórios de atividades de 2018, 2019 e 2020 (parcial) do Prof.
Carlos Magno Mendonça para fins de progressão de Associado II para Associado III sob
recomendação do parecer da Prof.ª Valéria Raimundo; 04.2) Foram lidos e aprovados pela
Câmara os relatórios de atividades de 2019 e 2020 (parcial) da Prof.ª. Laura Guimarães para
fins de progressão na carreira de Associado I para II sob recomendação do parecer da Prof.ª
Camila Mantovani. 05) Distribuição de Encargos Didáticos em 2020/2: Após deliberação da
Câmara, foi aprovado o quadro definitivo de encargos didáticos para 2020/2, conforme
Apêndice. A Câmara indicou ainda que, dada a atual composição dos cargos de
responsabilidade do DCS e afastamentos, as reduções de encargos da chefia de Departamento
e da coordenação do PPGCOM serão consideradas no semestre seguinte, discutindo-se e
comunicando à CPPD as atuais limitações para assegurar a oferta de atividades curriculares na
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área de Jornalismo. A Câmara indicou ainda a atribuição de encargo didático para a docente
Juliana Lofêgo da Universidade Federal do Acre, caso se confirme a colaboração técnica
UFMG/UFAC. 06) Minuta acerca de Critérios para Afastamento: A Comissão composta pelos
docentes Carlos D’Andrea, Cláudia Mesquita e Luciana Oliveira acolheu, durante os meses de
agosto e setembro sugestões para proposição de minuta sobre critérios de afastamento docente.
O documento será enviado ao conjunto dos docentes e será objeto de deliberação na reunião
de Câmara prevista para 9 de novembro. 07) Férias – Procedimentos e Informações Gerais: A
Câmara aprovou solicitação da profa. Graziela Vianna para gozar parcela das férias referentes a
2020, não cumpridas no prazo em virtude de afastamento e alterações de calendário, durante
parte do período letivo do semestre 2020/2, no mês de dezembro. Para isso, foi apresentado
pela professora cronograma de organização das disciplinas de graduação e pós graduação, de
maneira a assegurar o cumprimento da carga horária e/ou substituição nos dias de aula
previstos. A Câmara recebeu também esclarecimentos do servidor da secretaria, João Manini,
sobre procedimentos acerca das solicitações de férias, indicados em informe a ser
compartilhado e divulgado todo(a)s do Departamento através de informe. 08) Labcon –
Laboratório de Conexões Midiáticas: A Câmara recebeu o relato da conclusão do projeto de
implementação do LabCon - Laboratório de Conexões Intermidiáticas prevista para novembro
de 2020, sob coordenação da profa. Fernanda Duarte. Tal infraestrutura laboratorial estará
disponível para as atividades acadêmicas didáticas dos cursos de graduação na área da
Comunicação a partir de 2021. Considerando o escopo da proposta aprovada junto à Prograd,
com anuência dos Colegiados de Graduação, Departamento e Fafich, a Câmara aprovou que os
professores Vanessa Brandão e Carlos D'Andrea sejam indicados como gestores do patrimônio
do laboratório junto à universidade e responsáveis pela apresentação de regulamento que trate
do uso do espaço e relação com as atividades pedagógicas (ensino e extensão). 09) Informes e
eventos: a) A profa. Laura Guimarães comunicou a realização no dia 7 de outubro de
webconferência internacional com a profa. Myria Georgiou (LSE), e de 27 a 30 de outubro, do
CRI - Encontro Comunicação, Raça e Interseccionalidades, por meio de plataformas online. Os
eventos estão sendo promovidos pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação, Raça e Gênero
(CORAGEM); b) O prof. Camilo Aggio comunicou sua participação no III Congresso do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), de 26 a 30 de outubro,
também por meio de plataformas online. 10) Estágio Probatório: A Câmara recebeu informes
sobre os processos de estágio probatório em andamento no Departamento e discutiu
brevemente aspectos que devem ser aprimorados nesse processo, orientando docentes e
técnicos a terem atenção a determinados procedimentos institucionais. O DCS tem hoje 8
processos de estágio probatório em andamento, 7 relativos a docentes e um de servidor técnico.
A Câmara indicou que a chefia deverá produzir roteiro com orientações ao conjunto do
Departamento sobre tais procedimentos. Nada mais havendo a tratar, o chefe do Departamento
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, e eu, João Manini, secretário do
Departamento, lavrei a presente ata, aprovada por deliberação da Câmara Departamental em
09/11/2020.

APÊNDICE – DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS 2020/2

 

Código Atividade CH Professor

COM027 História Social dos Meios 60 Delfim Afonso

COM034 Aula Especial: Corpo político e cenas de
protesto 15 Regiane Garcez

COM034 Aula especial: Técnicas, Processos e
Linguagens da Publicidade 15 Pablo Moreno

COM055 Comunicação e Política 60 Camilo Aggio



COM055 Comunicação e Política 60 Camilo Aggio

COM056 Teorias da Imagem 60 César Guimarães

COM085 Técnicas, Processos e Linguagem da
Publicidade 45 Pablo Moreno

COM088 TCS: Mídia e radicalização na América
Latina 60 Ângela Carrato

COM088 TCS: Comunicação e Esporte 60 Ana Carolina

COM087
TCS: Crise da democracia – problemas
contemporâneos e abordagens
metodológicas

45 Rousiley Maia

COM088 TCS: Ética e Poder 60 Ângela Marques

COM088 TCS: Narrativas verbais e visuais na
formação do Imaginário Ocidental 60 André Melo

COM088 TCS: Cinema e Feminismo 60 Roberta Veiga

COM088
TCS: Mídia, Gênero e Sexualidade:
Propaganda, representações de gênero e
sexualidades

60 Carlos Mendonça

COM089 Comunicação e Movimentos Sociais
(CICH) 60 Ângela Carrato

COM090 O Discurso Midiático e a Vida Social
(CICH) 60 Bráulio Brito Neves

COM094 Planejamento em Comunicação (Turismo)60 Valéria Raimundo

COM306 Introdução aos Estudos da Linguagem 60 Daniel Melo

COM309 Oficina de Narrativas Audiovisuais 45 Cláudia Mesquita

COM309 Oficina de Narrativas Audiovisuais 45 Cláudia Mesquita

COM309 Oficina de Narrativas Audiovisuais 45 Eduardo de Jesus

COM309 Oficina de Narrativas Audiovisuais 45 Eduardo de Jesus



COM310 Projetos AI – Publicidade 120 Luciana Oliveira

COM310 Projetos AI – Jornalismo 120 Bráulio Britto Neves

COM311 Linguagem, Técnicas e Processos do
Jornalismo 60 Phellipy Jácome

COM313 Projetos AII 120 Ângela Marques

COM314 Processos de Criação em Mídias Digitais 60 Carlos D’Andrea

COM315 Projetos BI – Jornalismo 120 Edital IEAT

COM317 Projetos BI – Publicidade 120 Bruno Martins

COM318 Teorias do Jornalismo 60 Elton Antunes – Edital IEAT

COM319 Projetos BII – Jornalismo 120 Camilo Aggio

COM320 Projetos BII – Relações Públicas 120 Camila Mantovani

COM323 Projetos C – Jornalismo 120 Nísio Teixeira

COM325 Projetos C – Publicidade 120 Luciana Oliveira

COM326 Narrativa Jornalística 60 Bruno Leal – Edital IEAT

COM328 Projeto Experimental I 150 Juarez Dias

COM329 Projeto Experimental II 150 Juarez Dias

COM330 Novas Estéticas da Imagem 60 André Brasil

COM330 Novas Estéticas da Imagem 60 André Brasil

COM331 Comunicação e Interações Sociais 60 Simone Rocha

COM332 Estudos em Comunicação: Plataformas e
Algoritmos 60 Carlos D’Andrea

COM334 Laboratório Planejamento da
Comunicação 90 Márcio Simeone



COMM339/

COM088

Análises Semióticas em Publicidade e
Propaganda 60 Daniel Melo

COM340 Assessoria de Imprensa 60 Regiane Garcez

COM349 Laboratório de Criação Visual: estudo e
criação de cartazes 90 Carlos Mendonça

COM350 Laboratório de Planejamento de
Campanha 90 Vanessa Brandão

COM353 Redação Publicitária 60 Vanessa Brandão

COM354/

681
TLRP: Educação Mediática 90 Bráulio Britto Neves

COM605 Comunicação e Cultura (Turismo) 60 Ana Carolina

COM605 Comunicação e Cultura 60 Simone Rocha

COM663 Teorias da Comunicação 60 Paula Simões

COM663 Teorias da Comunicação 60 Delfim Afonso

COM671 Design em Comunicação 90 André Melo

COM672 Som e Sentido 90 Graziela Vianna

COM673 Fundamentos da Comunicação
Organizacional 60 Camila Mantovani

COM674 Seminário de Projeto Experimental
Jornalismo 60 Carlos Alberto

COM702 Projeto Experimental I – Jornalismo 150 Sônia Pessoa

COM702 Projeto Experimental I – Jornalismo 150 Sônia Pessoa

COM703 Projeto Experimental II – Jornalismo 150 Sônia Pessoa

COM703 Projeto Experimental II – Jornalismo 150 Sônia Pessoa



COM354/

COM681

Tóp.Lab.RP: Comunicação e Divulgação
Científica 90 Valéria Raimundo

COM695 Seminário de Projeto Experimental RP* 60 Laura Guimarães

COM687 Aula Especial RP: Introdução às
Relações Públicas

 

30
Vanessa Veiga

COM687 Aula Especial RP: Relações Públicas
Internacionais 30 Daniel Reis

COM687 Aula Especial RP: Jogo da Comunicação
Estratégica 30 Daniel Reis

COM687 Aula Especial RP: Jogo da Comunicação
Estratégica 30 Márcio Simeone

COM708 Projeto Experimental I – PP 150 Pablo Moreno

COM696 Projeto Experimental I – RP 150 Vanessa Veiga

COM697 Projeto Experimental II – RP 150 Vanessa Veiga

COM698 Estágio Supervisionado Obrigatório 120 Daniel Reis

COM704 Estágio Supervisionado Obrigatório 120 Fernanda Maurício

COM704 Estágio Supervisionado Obrigatório 120 Fernanda Maurício

COM707 Seminário de Projeto Experimental – PP 60 Laura Guimarães

COM707 Seminário de Projeto Experimental – PP 60 Laura Guimarães

COM709 Projeto Experimental II – Publicidade e
Propaganda 150 Laura Guimarães

UNI101 Comunicação. Narrativas Fílmicas e
Relações de Gênero 60 Carlos Alberto

UNI053 Saberes Tradicionais – Cosmociências:
as escolas dos povos 60

César Guimarães/

André Brasil



UNI087 Seminário de Projeto de Dissertação –
Textualidades (OB Mestrado) 30 Nísio Teixeira

COM880 Seminário em TM I – (OP Mestrado) 30 Nísio Teixeira

COM886 Seminário de Projeto de Tese – TM – (OB
Doutorado) 30 Fernanda Maurício

COM886 Seminário de Projeto de Tese – TM – (OB
Doutorado) 30 Joana Ziller

COM880 Seminário em TM – (OP Doutorado) 30 Fernanda Maurício

COM880 Seminário EM tm – (OP Doutorado) 30 Joana Ziller

COM878
Estudos em Textualidades I: Dissensos e
afetos entre sujeitos e organizações (OP
Mestrado)

60 Camila Mantovani

COM878
Estudos em Textualidades I: Dissensos e
afetos entre sujeitos e organizações (OP
Doutorado)

60 Sônia Pessoa

COM875 Seminário em Pragmáticas da Imagem II –
Turma A (OP Mestrado/Doutorado) 15 Luciana Oliveira

COM857 Formas e Processos da Imagem - (OP
Mestrado/Doutorado) 60 César Guimarães

COM872
Estudos e Pragmáticas da Imagem I:
Estéticas Feministas (OP
Mestrado/Doutorado)

60 Roberta Veiga

COM886 Seminário de Elaboração de Tese – PC
(OB Doutorado) 30 Rousiley Maia

COM862
Perspectivas e Processos
Comunicacionais e Práticas Culturais (OB
Doutorado)

60 Paula Simões

COM864
Estudos em Processos Comunicacionais
e Práticas Culturais I: Comunicação e
Memória (OP Doutorado)

60 Graziela Vianna

COM864
Estudos em Processos Comunicacionais
e Práticas Culturais I: Comunicação e
Memória (OP Mestrado)

60 Vanessa Veiga



COM887 Seminário de Projeto de Dissertação –
PC – (OB Mestrado) 30 Regiane Garcez

COM867
Seminário em Processos Comunicativos
e Práticas Sociais II (OP
Mestrado/Doutorado)

15 Simone Rocha
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DE CÂMARA DEPARTAMENTAL 09/2020 EM 09/11/2020

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 09 de novembro de 2020, segunda-feira, às 14:00, de forma virtual por
meio do serviço de conferência Google Meet. A reunião foi presidida pela professora Vanessa Cardozo
Brandão, subchefe do Departamento de Comunicação Social (DCS), em virtude de férias do chefe de
Departamento. Es veram presentes Bruno Souza Leal, coordenador do Colegiado de Pós-Graduação
em Comunicação, Juarez Guimarães Dias, coordenador do Colegiado de graduação em Comunicação
Social, Pablo Moreno, coordenador do Colegiado de graduação em Publicidade e Propaganda, Sônia
Caldas Pessoa, coordenadora do Colegiado de graduação em Jornalismo, Vanessa Veiga,
coordenadora do Colegiado de graduação em Relações Públicas, Carlos Alberto de Carvalho,
representante docente do DCS, Camilo de Oliveira Aggio, representante docente da área de
Fundamentos Sociosimbólicos para cumprir a seguinte ordem do dia. 01) Aprovação da ata da
reunião anterior do dia 05/10/2020 – a ata foi lida, aprovada pelos presentes e assinada no SEI
(Sistema Eletrônico de Informações – processo nº 23072.215025/2020-10); 02) Indicação de
Comissão de Estágio Probatório – parcial e final: A Câmara Departamental indicou os seguintes
nomes para a composição das comissões de estágio probatório parcial e final de ambos professores
Phellipy Pereira Jácome e Vanessa Veiga de Oliveira: a) Comissão de Estágio Probatório Parcial:
Profa. Fernanda Maurício (DCS), Prof. André Melo Mendes (DCS) e Fábia Lima (DCS), sob a
presidência da primeira. A comissão tem 30 dias para conclusão dos trabalhos após sua nomeação; b)
Comissão de Estágio Probatório Final: Profa. Ângela Cris na Salgueiro Marques (DCS), Camilo de
Oliveira Aggio (DCS) e Rubens Alves da Silva (TGI/ECI) sob a presidência da primeira. 02) Planos de
Ensino ERE 2020/2: Considerando o calendário ins tucional reformulado e as demandas das
instâncias de acompanhamento do ensino no ERE no segundo semestre de 2020, foi definido um
cronograma de trabalho para aprovação de planos de ensino para o ERE no segundo semestre de
2020. Todas e todos docentes devem enviar seus planos em arquivo aberto ao Departamento de
Comunicação Social dentro do formato padrão da PROGRAD até o dia 30/11/2020, para apreciação
da comissão formada para acompanhar os documentos. A comissão receberá os planos e avaliará na
primeira semana do semestre le vo, em dezembro. A comissão será composta pelos seguintes
docentes: Juarez Guimarães Dias (coordenador do Colegiado de Comunicação Social), Ana Carolina
Soares Vimieiro (subcoordenadora do Colegiado de Publicidade e Propaganda), Daniel Reis
(subcoordenador do curso de Relações Públicas) e Vanessa Brandão (subchefe do Departamento de
Comunicação Social). A prioridade será a avaliação de planos de ensino de disciplinas prá cas e
disciplinas não ofertadas em 2020/1. 03) Licença para Tratar de Assuntos Par culares – Profa.
Fernanda da Costa Portugal Duarte: A par r do compar lhamento da carta de solicitação da licença
pela professora Fernanda e posteriores esclarecimentos das circunstâncias que ensejaram o pedido,
foi confirmada a aprovação ad referendum da chefia do Departamento concedendo a licença à Profa.
Fernanda da Costa Portugal Duarte. 04) Minuta de Critérios para Afastamento: Após o prazo de
escuta de sugestões de docentes ao documento, a versão final foi encaminhada pela comissão
composta pelos docentes Carlos D’andrea, Cláudia Mesquita e Luciana Oliveira, tendo sido deba da



por membros da Câmara. Houve concordância em relação aos termos gerais da minuta proposta,
contudo foi solicitada produção de novo documento contendo critérios de desempate mais bem
definidos. Foi decidido, portanto, que as questões da Câmara seriam levadas ao conhecimento da
Comissão para lapidação do texto final e aprovação na próxima reunião de Câmara. 05) Aprovação
de Projetos de Pesquisa e Extensão: a) Foi aprovado o projeto do professor Carlos D’Andrea
“Mensurando incertezas, compar lhando controvérsias: as dinâmicas contemporâneas da
plataformização da ciência”, após leitura do parecer produzido pelo Prof. Bráulio de Bri o Neves; b)
Foi aprovado o ajuste em planilha de execução (devido ao aumento da produção) do Projeto de
Extensão Selo PPGCOM/UFMG, apresentada pelo professor coordenador Bruno Leal. 06)
Atendimento Presencial do Apoio Técnico sob Marcação: A Câmara foi informada dos
procedimentos acordados entre a direção da FAFICH, o Departamento e os técnicos servidores, para
retomada de atendimento em escala presencial no segundo semestre, restrito ao atendimento de
estudantes com demandas para integralização de TCC. O horário de atendimento será às quintas-
feiras, de 8h às 14h, em escala com rodízio entre os técnicos do Departamento, com apenas um
servidor presente no atendimento a cada semana. Servidores que fazem parte do grupo de risco não
entram na escala de atendimento e con nuam em trabalho remoto, seguindo as recomendações
sanitárias propostas pela FAFICH. Os agendamentos deverão ser feitos através do webmail do Apoio
Técnico: apoiolab@fafich.ufmg.br. Mantendo o padrão do controle dos emprés mos, será necessária
a autorização (por email) de um professor já que todo o equipamento será retirado da UFMG para uso
externo durante uma semana. O professor deverá indicar o nome completo do aluno, os
equipamentos que irá re rar e a finalidade do emprés mo. O aluno deve entrar em contato, também
por email, para confirmar a reserva dos equipamentos e agendar o horário em que irá fazer a
re rada e devolução do equipamento (dentro do período autorizado). 07) Informes: a) Os dois
estudantes do PPGCOM, Juliana Gonçalves e Afonso Sepúlveda, foram selecionados bolsistas do IEAT e
com planos de trabalho (que incluem atuação em disciplinas de Projetos no segundo semestre de
2020) devidamente acompanhados pela supervisora Professora Geane Carvalho Alzamora; b) O
Departamento repassou o informe do DRH sobre a não prorrogação da vigência do concurso para
professor subs tuto (Edital nº 780 de 26/11/2019); c) O coordenador do PPGCOM, Prof. Bruno Leal,
informou da obtenção de novo espaço sico para a pós-graduação junto à FAFICH. A sala 3005 está
sendo preparada para abrigar reuniões, apresentações e eventuais aulas do PPGCOM/UFMG; d ) A
coordenadora do curso de Relações Públicas, Profa. Vanessa Veiga de Oliveira, informou da chegada
da servidora técnica Aline para atender ao colegiado; e) O secretário do DCS, João Manini, informou
da retomada dos procedimentos para atualização de dados dos relatórios de a vidades 2017, 2018 e
2019 na implementação do novo Redoc. Relatou que há uma quantidade massiva de informações para
ser lançada e que diante do acúmulo gerado pelos anos em que o relatório não foi gerado, será
fundamental a par cipação de cada um dos docentes na conferência de seus próprios relatórios e na
consolidação dos dados que porventura o Departamento não possua. 08) Calendário de Reuniões: a
próxima e última reunião de Câmara ordinária do ano ocorrerá em 07 de dezembro de 2020. A última
reunião de Congregação da FAFICH está prevista para 30 de novembro de 2020. Nada mais havendo a
tratar, a chefe em exercício do Departamento agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, e
eu, João Manini, secretário do Departamento, lavrei a presente ata, aprovada por deliberação da
Câmara Departamental em 07/12/2020.

Documento assinado eletronicamente por Elton Antunes, Chefe de departamento, em
08/12/2020, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto de Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 08/12/2020, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Juarez Guimaraes Dias, Coordenador(a) de curso, em
08/12/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Oliveira Veiga, Professora do Magistério
Superior, em 08/12/2020, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 08/12/2020, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilo de Oliveira Aggio, Professor do Magistério
Superior, em 11/12/2020, às 20:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cardozo Brandao, Subchefe de
departamento, em 11/12/2020, às 20:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0461221 e o código CRC B0F5CF4F.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0461221
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA CÂMARA DEPARTAMENTAL 10/2020 EM 07/12/2020

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 07 de dezembro de 2020, segunda-feira, às 14:00, de forma virtual por
meio do serviço de conferência Google Meet. A reunião foi presidida pelo professor Elton Antunes,
chefe do Departamento de Comunicação Social (DCS). Es veram presentes Vanessa Cardozo Brandao,
Subchefe de departamento, Bruno Souza Leal, coordenador do Colegiado de Pós-Graduação em
Comunicação, Juarez Guimarães Dias, coordenador do Colegiado de graduação em Comunicação
Social, Carlos Alberto de Carvalho, representante docente do DCS, Camilo de Oliveira Aggio,
representante docente da área de Fundamentos Sociosimbólicos, Roberta Veiga, representante
docente da área de Imagem e Som. Os representantes dos colegiados de graduação em Relações
Públicas, Publicidade e Propaganda e Jornalismo jus ficaram ausência. A Câmara se reuniu para
cumprir a seguinte ordem do dia. 01) Aprovação de ata: Foi lida e aprovado pelos presentes a ata da
reunião de Câmara do dia 09/11/2020. 02) Programa de Monitoria de Graduação: A câmara
homologou a distribuição dos bolsistas do PMG para 2020/2 proposta pelo coordenador prof. Daniel
Melo, assim como o plano geral de trabalho recomendado aos estudantes. Para a disciplina de
Comunicação e Polí ca foi aberto edital para seleção de novo bolsista em subs tuição a estudante
que pediu cancelamento da bolsa para outras atividades.

 

Código Disciplina Professor Bolsista

COM314 Técnicas, Processos e Linguagens da
Publicidade Pablo Moreno Melina Souza

COM055 Comunicação e Política Camilo Aggio VAGA LIVRE (ações
afirmativas)*

COM349 Laboratório de Criação Visual Carlos
Mendonça Beatriz Abrahão

COM605 Comunicação e Interações Simone Maria Gabriela Arcas

COM087 Crise da democracia Rousiley Maia Pedro Rocha

03) Avaliação Parcial do Estágio Probatório: Foram apresentados aos membros da Câmara os
Relatórios de Avaliação Parcial de Estágio Probatório dos docentes Vanessa Veiga e Phellipy Jácome,
elaborados pela comissão composta pela Profa. Fernanda Maurício da Silva (Presidente), Profa. Fábia
Pereira Lima e Prof. André Melo Mendes. 04) Relatório de A vidades: A câmara aprovou os
relatórios de a vidades de 2019 e 2020 e a avaliação de desempenho nas a vidades relacionadas a
ensino, pesquisa, extensão e gestão das profas. Sônia Pessoa (parecerista prof. Carlos Alberto



Carvalho) e Vanessa Brandão (parecerista prof. Elton Antunes), para fins de progressão na carreira.
05) Projeto de Extensão: A Câmara aprovou ajustes no projeto de extensão “Laboratórios de
Escolares de Comunicação e Ciência Aberta”, coordenado pelo prof. Bráulio de Bri o Neves, em
virtude de adaptações e adequações às condições de distanciamento social. O parecer foi elaborado
pela prof. Rousiley Maya. 06) Planos de Ensino ERE 2020/2: A Câmara registrou a entrega e
encaminhamento para os colegiados de graduação dos planos de ensino para o ERE 2020-2, conforme
norma estabelecida pela Universidade. O trabalho de avaliação formal dos planos foi feito pela
comissão composta pelos seguintes docentes: Juarez Guimarães Dias (coordenador do Colegiado de
Comunicação Social), Ana Carolina Soares Vimieiro (subcoordenadora do Colegiado de Publicidade e
Propaganda), Daniel Reis (subcoordenador do curso de Relações Públicas) e Vanessa Brandão
(subchefe do Departamento de Comunicação Social). A prioridade foi a avaliação de planos de ensino
de disciplinas prá cas e disciplinas não ofertadas em 2020/1. Ainda não haviam entregue todos os
planos de ensino rela vos a 2020-2, até a data da realização da reunião de Câmara, os seguintes
docentes: Regiane Garcêz, Valéria Raimundo, Bráulio Neves e Graziela Viana. 07) Relatório de
A vidades – REDOC: A CPPD orientou os departamentos sobre procedimentos e cronograma a
emissão, submissão e aprovação dos relatórios individuais de a vidades docentes (ReDoc) rela vos
aos anos de 2017, 2018 e 2019. A chefia informou que par cipará de reunião na CPPD para
esclarecimento sobre esse processo e discu r questões apresentadas pelos membros da câmara: qual
a necessidade de emissão de planos de trabalho para anos já passados? Como ficam as informações
rela vas a disciplinas que são ministradas por estudantes de pós-graduação? Qual o sen do da
inclusão da avaliação discente nos relatórios? Outras questões per nentes que surgirem serão
apresentadas à CPPD. Registramos a seguir o atual cronograma Redoc:

 

Data Atividade Responsável

14/11/2020 1º extração de dados (visualização do Redoc em 20/11/2020) DTI

11/12/2020 2º extração de dados (visualização do Redoc em 17/12/2020) DTI

08/01/2020 3º extração de dados (visualização do Redoc em 14/01/2021) DTI

19/01/2021 Data limite para submissão dos relatórios docentes com Plano de
Trabalho Docentes

05/02/2021 4º extração de dados (visualização do Redoc em 11/02/2021) DTI

26/02/2021 Data limite para apreciação dos relatórios docentes e submissão
do relatório do sistema ReDoc do departamento/unidade à CPPD Chefias/diretorias

A chefia apontou a importância de que o conjunto docente saiba iden ficar a origem das informações
que estarão no relatório docente para que possam saber como fazer as correções adequadas antes da
emissão final do documento. Há dados que têm origem em fontes diversas e tais bases devem ser
corrigidas para que o relatório registre as informações ajustadas. 08) Critérios de Afastamento
Docente – DCS: A Câmara discu u a atual versão da minuta que apresenta critérios para afastamento
docente, elaborada pela comissão composta pelos docentes Carlos d’Andrea, Cláudia Mesquita e
Luciana Oliveira, já apresentada ao conjunto do departamento para conhecimento e sugestões.
Deliberou-se que a chefia irá solicitar à comissão que verifique a possibilidade de indicar a
diferenciação de critérios de elegibilidade considerando as diferentes modalidades de afastamento
(pós-doutorado, capacitação profissional, estágio) e também a complementação e/ou especificação
possível dos critérios de desempate (caracterização dos cargos administra vos considerados, por



exemplo). 09) Informes: 09.1) Comissão de Acompanhamento de Notório Saber:  O prof. César
Guimarães foi designado para compor a Comissão de Acompanhamento da Resolução Complementar
01/2020 do Conselho Universitário, que regulamenta o reconhecimento de Notório Saber pela UFMG.
A indicação consta da Portaria Nº 007, de 04 de Novembro de 2020, assinada pelo Pró-reitor de
Pesquisa, prof. Fábio Alves. A Comissão tem como atribuições: (1) estabelecer interlocução com os
Programas de Pós-Graduação para fins de assessoramento na elaboração de propostas de
reconhecimento de Notório Saber; (2) acolher as propostas de reconhecimento de Notório Saber
recebidas pela Pró-Reitoria de PósGraduação e prestar assessoramento aos Programas de Pós-
Graduação sobre as propostas recebidas; (3) fornecer à Câmara de Pós-Graduação sugestões de
nomes para compor as Comissões de Avaliação de Mérito. O prof. César Guimarães comunicou
também sua permanência na Coordenação da Formação Transversal em Saberes Tradicionais da
UFMG; 09.2) Revista Devires: cinema e humanidades: A profa. Roberta Veiga informou o lançamento
do “Dossiê Cinema e Escritas de Si”, da Revista Devires: cinema e humanidades (FAFICH-UFMG),
organizado por ela e Carla Italiano e Ilana Feldman. “O dossiê tem como mo vação discu r as formas
através das quais o cinema autobiográfico – inscrito no regime documental e com seus diversos
métodos de elaboração e encenação do eu – resiste como experiência de alteridade e convoca sua
vocação polí ca” e encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://issuu.com/revistadevires/docs/devires_cinema_e_escritas_de_si_v14_ffa898e26555fa; 09.3)
Homenagem ao Prof. Paulo Bernardo Vaz e Selo PPGCOM: O coordenador do PPGCOM, prof. Bruno
Leal, informou a realização de evento em homenagem ao prof. Paulo Bernardo Vaz  no dia
15/12/2020 às 17:30 e o lançamento de novas coleções do Selo PPGCOM, agora sob a coordenação do
prof. Carlos Mendonça; 09.4) Eleição da coordenação do colegiado de graduação em Comunicação
Social: O prof. Juarez Guimarães informou a realização de eleição para coordenação do curso de
graduação em Comunicação Social. Mesmo com a normas curriculares que obrigaram a
transformação das an gas habilitações em cursos autônomos, a versão curricular da Comunicação
(em ex nção) ainda está em oferta para assegurar a formação de cerca de 50 alunos restantes. As
inscrições para o cargo de coordenação e subcoordenação estão abertas até 12 de dezembro. 10) O
calendário de Reuniões de Câmara do DCS no primeiro semestre de 2021 foi aprovado com as
seguintes indicações: Janeiro (dia 18), Fevereiro (08), Março (01), Abril (05) e Maio (03). Nada mais
havendo a tratar, o chefe do Departamento agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, e eu,
João Manini, secretário do Departamento, lavrei a presente ata, aprovada por deliberação da Câmara
Departamental em 08/02/2021 e por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cardozo Brandao, Subchefe de
departamento, em 08/02/2021, às 14:07, 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 Juarez Guimaraes Dias, Coordenador(a), em
08/02/2021, às 14:09, 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 Pablo Moreno Fernandes Viana, Coordenador(a) de
curso, em 08/02/2021, às 14:10, 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 Alberto de Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 08/02/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Sonia Caldas Pessoa, Coordenador(a), em
08/02/2021, às 14:11, 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 08/02/2021, às 14:15, 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 Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 08/02/2021, às 14:25, 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 Andre Guimaraes Brazil, Professor do Magistério
Superior, em 08/02/2021, às 14:27, 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, Chefe de departamento, em
08/02/2021, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0557702 e o código CRC 785D656E.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0557702
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