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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA CÂMARA DEPARTAMENTAL 01/2021 EM 18/01/2021

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 18 de janeiro de 2021, 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). Estiveram presentes Vanessa Cardozo Brandão, subchefe
do Departamento de Comunicação Social, 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, Roberta Veiga, representante docente da área de Imagem e Som para
cumprir a seguinte ordem do dia. 01) Informes: a) Professor visitante: A Comissão Permanente de
Pessoal Docente informou aos departamentos sobre as condições para retomada dos concursos
públicos e a manifestação sobre provimento de vagas docentes. O DCS havia realizado em janeiro de
2020 concurso para Professor Visitante em que não houve candidatos aprovados. Decidiu-se à época
que a chefia e as coordenações dos cursos de graduação da área de Comunicação deveriam rediscu r
o perfil da vaga antes de fazer nova solicitação de edital junto à CPPD. Com a retomada dos concursos
no âmbito da Universidade a câmara indicou comissão composta pelos professores Elton Antunes,
Camila Mantovani e Laura Guimarães para discu rem aspectos a serem considerados na definição do
perfil para apresentação à câmara e posterior solicitação junto à CPPD. A profa. Roberta da Veiga,
em nome dos docentes da área de Imagem e Som, sugeriu que a discussão considerasse a
importância de se discu r na eventual solicitação dessa vaga a adoção de ações afirma vas em
relação à igualdade étnico-racial. b) NDE Turismo: A coordenação do Colegiado de Graduação em
Turismo solicitou divulgação junto ao corpo docente do DCS da abertura de Edital de Eleição para
Recomposição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Turismo. Trata-se de 1 vaga de expansão
para representante dos Departamentos (Cartografia, Geologia, História, Comunicação Social,
Sociologia, Ciências Administravas, Ciências Econômicas, Urbanismo, Projetos, Biologia Geral,
Educação Física e Faculdade de Letras) que tem atuação no curso de Turismo. C) Comissão Planos de
ensino: a chefia de departamento manifestou seu agradecimento aos professores e professoras da
comissão de planos de ensino pelo trabalho realizado de avaliação formal das propostas no mês de
dezembro. A comissão foi 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). 02) Cronograma de apresentação dos
relatórios departamentais (redoc) 2017-2018-2019. A chefia informou que CPPD divulgou as
orientações finais para 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. Foram incorporadas algumas sugestões feitas pelas chefias em reunião realizado com a
comissão no início de dezembro. O novo calendário prorrogou a data de extração de dados, prorrogou
as datas-limites para a submissão dos relatórios pelos docentes e para a sua aprovação pelas chefias.
A câmara aprovou as datas de 23/02/2021 como data limite para submissão dos relatórios de
a vidades docentes com planos de trabalho e o dia 8 de março para reunião de câmara e apreciação
dos relatórios. A chefia/secretaria do DCS realizaram um levantamento de todos os relatórios de
a vidades e planos de trabalho de 2017, 2018 e 2019 disponíveis no departamento em arquivos
digitais e já aprovados em reuniões de câmara para fins de progressão. Essa documentação poderá
ser aproveitada sem a necessidade de emissão de novos relatórios. Entretanto, permanece a tarefa de
conferência dos dados disponíveis no Redoc. Indicou-se a importância de que os respec vos currículos
La es estejam atualizados até 04/02/2021. A chefia informou que irá encaminhar aos docentes
instruções detalhadas sobre o material já aprovado, aquele que deverá ainda emi do via Redoc, e os
procedimentos a serem adotados por cada docente. Os membros da câmara sugeriram a
programação de dias e horários específicos para que, por meio de plataformas online, todos e todas
possam rar dúvidas com a chefia, subchefia e secretaria acerca dos procedimentos do Redoc. 3)
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Alocação de vagas pelo CEPE: A chefia informou que a CPPD comunicou que na reunião realizada em
10 de dezembro de 2020, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG (CEPE) aprovou a
proposta de alocação de vagas docentes da Carreira de Magistério Superior na UFMG que não
apontou atribuição de vaga docente ao Departamento de Comunicação Social. Explicou ainda que a
alocação de vagas resulta da aplicação do critério de distribuição de vagas aprovado pelo CEPE em
2009 e que leva em conta dimensões tais como a carga horária semestral média dos departamentos,
cargos ocupados, indicadores da graduação e pós (nº de professores, estudantes bolsistas, defesas de
dissertação e tese etc.), oferta de disciplinas na formação transversal, produção bibliográfica e
a vidades de extensão. Apura-se então a dimensão ideal dos departamentos (quantos docentes
deveria ter) e a dimensão real. Atualmente o DCS tem um número de docentes superior à dimensão
ideal indicada. A tabela a seguir permite verificar como os indicadores compõem a matriz do
departamento. Essas informações são relevantes para as discussões acerca de ajustes curriculares na
graduação e pós, planejamento de oferta de disciplinas e demais atividades do DCS.

 
 

ANO de alocação CHSM Cargos
Administ.

Formação
Transversal Graduação Bolsa

Graduação
Pós
Graduação Pesquisa Extensão Dimensão

Ideal
Dimensão
Real Alocação Déficit

Absoluto
Déficit
Relativo

Perda
docente

2020 28,6 0,8 1,5 4,2 0,6 2,9 1,1 1,4 41,2 42 0 0 0 0
2019-3 28,6 0,8 1,53 4,2 0,6 2,9 1,1 1,4 41,2 42 0 0 0 0
2019-2 28,5 0,6 1,0 4,5 0,6 3,0 1,1 1,6 40,9 42 0 0 0 0
2019-1 28,5 0,6 1,04 4,5 0,6 3,0 1,1 1,6 41,0 42 0 0 0 0
2018-3 28,5 0,6 1,04 4,5 0,6 3 1,1 1,6 41,0 42 0 0 0 0
2018-2 28,7 0,7 1,11 4,6 0,6 2,8 1,0 1,7 41,2 42 0 0 0 0
2018-1 28,7 0,7 1,11 4,6 0,6 2,8 1,0 1,7 41,2 40 2 0 0 0
2017-2 28,7 0,7 1,11 4,6 0,6 2,8 1,0 1,6 41,1 38 1 2,1 5,1 1
2017-1 27,5 0,7 0,48 4,6 0,6 2,6 0,9 1,7 39 36 3 0 0 1
2016-2 27,5 0,7 0,48 4,6 0,6 2,6 0,9 1,7 39 37 0 2 5 0
2016-1 28,5 0,7 0,0 5 0,6 2,3 0,8 2,1 40 34 3 3 7,4 0
2014* 27,8 0,7 0 4,8 0,7 1,8 0,9 2,5 39,2 29 5 7,2 18,4 0
2013 19,2 0,7 0,0 4,1 0,5 1,2 0,6 0,8 27,2 26 1 0,2 0,7 1
2012 19,2 0,7 0,0 4,1 0,5 1,2 0,6 0,8 27,2 27 0 0,2 0,6 1
2011 19,2 0,6 0 4 0,5 1,2 0,5 0,7 26,7 22 1 0,7 0 1
*incorpora CHSM dos cursos reuni
Encerramento dos contratos dos professores visitantes e bolsistas REUNI em dezembro de 2013
2011: início Reuni (6 vagas obtidas)
2016: 1 vaga professor titular

4) Relatórios de a vidades para fins de processos de estágio probatório: A câmara aprovou os
relatórios de a vidades dos seguintes docentes, para composição dos processos de avaliação do
estágio probatório intermediário: Daniel Ribeiro, 2019 e 2020 (parecerista profa. Joana Ziller), Pablo
Moreno 2019 e 2020 (parecerista prof. Márcio Simeone), Daniel Reis 2019 e 2020 (parecerista prof.
Delfim Afonso). Também para compor os processos de avaliação do estágio probatório final, a
Câmara aprovou os relatórios de a vidades de 2020 de Phellipy Jácome (parecerista prof. Elton
Antunes) e Vanessa Oliveira (parecerista prof. Elton Antunes). 5) Relatórios de a vidades para fins
de progressão: A câmara aprovou os relatórios de a vidades de 2019 e 2020 da profa. Camila
Mantovani para fins de progressão na carreira. O parecer foi elaborado pela profa. Ângela Marques.
6) Relatório técnico da pesquisa: O professor Márcio Simeone comunicou a apresentação do
relatório técnico da pesquisa “O desenvolvimento de so ware e os imaginários em torno dos mundos
digitais”, realizada em conjunto com a Universidade Nacional de Córdoba.  Conforme relato do
professor, “refere-se à parte brasileira que executamos, conforme projeto aprovado pela Câmara
Departamental, em suas fases 1 e 2, enviado à UNC neste mês de dezembro. Para a realização da
pesquisa em Belo Horizonte contamos com pesquisadora externa associada, em caráter voluntário,
bem como com estagiários de Iniciação Cien fica Voluntária, devidamente registrados na PRPq. Na
sequência, já iniciamos o cumprimento da Fase 3”. 7) Ofertas de disciplinas no ensino remoto
emergencial e encargos didá cos: A chefia do Departamento deu ciência à Câmara de comunicados
feitos pela coordenação do curso de graduação em Relações Públicas acerca de problemas ocorridos
e dos encaminhamentos feitos com relação à oferta de duas disciplinas no contexto do ensino remoto
emergencial: Planejamento de Comunicação Organizacional, em 2020/1, de responsabilidade da
Profa. Valéria Raimundo, e Tópicos de Laboratório em Relações Públicas: Educação Midiá ca,
ofertada no semestre le vo de 2020/2 pelo professor Bráulio Neves. No caso de Planejamento da
Comunicação Organizacional, os estudantes apresentaram reclamações acerca do planejamento da
disciplina. A profa. respondeu ao colegiado acerca dos problemas mencionados. No Tópico de
Laboratório em RP, a coordenação informou de possível cancelamento da a vidade dado o volume de
trancamento de matrículas, já pela segunda vez seguida. A profa. Roberta manifestou discordância de
que o registro e a apresentação das duas situações tenham sido feitos em conjunto e associados pela
chefia à discussão de critérios para distribuição de encargos didá cos. Segundo a professora, tratam-
se de casos dis ntos e que a demanda apresentada à professora da disciplina de Planejamento não
deveria ter sido apresentada na Câmara. Para ela, o departamento deve tomar cuidado com situações
quem exponham docentes de forma inadequada. O prof. Bruno Leal manifestou-se também indicando
que se tratam de situações diferentes; apontou a necessidade do departamento iniciar a discussão
sobre rever os critérios de atribuição de encargos, que estariam hoje inadequados à situação dos

Ata FAFICH-DCM-CH 0557701         SEI 23072.215025/2020-10 / pg. 31



docentes, mas que tal discussão não repercu rá ainda na organização da oferta e atribuição dos
encargos do próximo semestre. O professor Carlos Alberto afirmou que, diante das manifestações
formais recebidas pela coordenação de RP, a Câmara também tem a responsabilidade de tratar tais
questões com o seu devido registro. A professora Vanessa Brandão interviu destacando a importância
de que as demandas e o problemas que envolvem a atuação docente sejam tratados pelo
departamento, evitando-se na discussão abordagens que personalizem as questões. O chefe de
departamento concordou que os pontos de pauta poderiam ter sido objeto de indicações em
separado, mas reiterou que as situações exemplificam problemas que o DCS vem enfrentando. Após o
debate, avaliou-se que há discussões de curto e médio prazo a serem feitas sobre critérios para
proposição de disciplinas, critérios de atribuição de encargos, rodízios docentes, dentre outros, que
vêm sendo tratados diretamente pela Câmara a par r de propostas feitas pelas coordenações de
curso na ocasião de aprovar o mapa de ofertas de cada semestre. Desde o fim dos domínios o
Departamento não conta com instâncias mediadoras formalizadas para tratar de tais aspectos. A
Câmara irá tratar mais de damente do assunto em sua próxima reunião, quando deverá iniciar a
discussão da oferta de disciplinas para 2021/1. 8) Outros assuntos: com a palavra livre, o professor
Juarez Guimarães comunicou que aquela talvez fosse sua úl ma reunião de câmara como
representante do colegiado de graduação em Comunicação já que os professores Daniel Melo e Nísio
Teixeira foram eleitos respec vamente para a coordenação e subcoordenação do curso. A próxima
reunião de câmara ficou agendada para dia 8 de fevereiro de 2021. 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 14:09, 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 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.

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 14:26, 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
0557701 e o código CRC A658C01C.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0557701
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL 02/2021 EM 08/02/2021

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 8 de fevereiro de 2021, 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). Estiveram presentes Vanessa Cardozo Brandão, subchefe
do Departamento de Comunicação Social, Carlos Frederico de Brito D Andrea, subcoordenador 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, André Guimarães Brazil, representante docente
da área de Imagem e Som. A representação docente da área de Fundamentos Sociosimbólicos
jus ficou a ausência. Os membros da Câmara autorizaram a par cipação na reunião, sem direito a
voto, do prof. Nísio Teixeira, eleito subcoordenador do curso de graduação em Comunicação. A
Câmara se reuniu para cumprir a seguinte ordem do dia. 1) Aprovação de ata: Foram lidas e
aprovadas pelos presentes as atas 10, de 07/12/2020, e 01, de 18/01/2021. 2) Mapa de ofertas 2021-
1: A chefia informou sobre o período de 8 a 12 de fevereiro como indicado pelo DRCA para
lançamento do mapa de oferta para 2020/1. Foi apresentado um mapa construído conjuntamente
entre os colegiados de graduação e quadro de oferta da pós-graduação. Decidiu-se remeter o quadro
ao corpo docente solicitando manifestação de interesse pelo email do DCS até o dia 18 de fevereiro,
para que os colegiados possam trabalhar com a indicação de turmas, dias e horários e a Câmara
possa fazer a devida distribuição dos encargos didá cos. Por decisão da Câmara indicou-se que: a) a
proposição de disciplinas que não aquelas solicitadas pelos colegiados de graduação e pós e aquelas
propostas na Formação Transversal somente serão avaliadas para 2021/1 após a distribuição inicial
dos encargos desse primeiro quadro de oferta; b) os(as) docentes do Departamento de Comunicação
Social deverão assumir entre 8 h/a (Graduação e Pós Graduação) e 12 h/a (Graduação) semanais de
encargos; c) Fazem jus à dispensa total de encargos na graduação as profas. Fábia Pereira (Diretora
do Cedecom, por decisão da câmara a pedido da Reitoria da UFMG), Geane Alzamora (residência
IEAT) e Fernanda Duarte (afastamento por licença sem vencimentos); d) Fazem jus à dispensa parcial
de carga didática (4 h/semana/semestre), incluindo graduação e pós-graduação), as/os docentes Elton
Antunes (Chefe departamento), Sônia Pessoa (coordenadora de curso de graduação), Vanessa Oliveira
(coordenadora curso de graduação), Pablo Moreno (coordenador de curso de graduação), Daniel
Melo (coordenador de curso de graduação), Bruno Leal (coordenador de curso de pós-graduação).
Nesse caso, carga horária acima dos quan ta vos previstos devem necessariamente ser autorizados
pela Câmara. 3) Proposta de critérios de afastamento docente para qualificação: A Câmara
aprovou proposta de “Critérios de afastamento docente para qualificação” a par r de minuta
elaborada pela Comissão composta pelos      profs. Carlos d’Andréa     , Cláudia Mesquita e Luciana
Oliveira.  Os critérios estão em anexo dessa ata. 4) ajuste período de residência da profa. Geane
Alzamora no IEAT: A Câmara anuiu solicitação do Ins tuto de Estudos Avançados Transdisciplinares
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(IEAT/UFMG) de estender período de residência da Professora Geane Alzamora até o final do 2º
período le vo de 2021, ou seja, por três períodos le vos. A residência iniciou-se em dezembro de
2020 e a mudança visa adequar o cronograma às inconsistências de calendário dos semestres le vos
provocadas pela pandemia. O IEAT se comprometeu a manter o pagamento das complementações de
bolsa aos dois alunos das pós-graduação selecionados para contribuir com os encargos didá cos, até o
fim da residência. O professor Carlos d’Andrea, diante da licença da profa. Fernanda Duarte e do
período de residência da professora      Geane Alzamora, manifestou preocupação com a oferta das
disciplinas da “área do digital” e sugeriu que a câmara comece a avaliar as consequências e ações
necessárias para organizar tal oferta e evitar prejuízo ao ensino. 5) Projetos de extensão: Foram
aprovados os seguintes projetos de extensão: “Toda pessoa é invenção: autobiografias, escritas
afe vas e performa vas de corpos trans, traves s e queer" - Coordenado pelos profs. Juarez
Guimarães e Carlos Mendonça, conta com parceria do Centro de Referência LGBT da PBH e será
desenvolvido na UFMG ar culado com as ações do Núcleo de Estudos em Esté cas do Performá co e
Experiência Comunicacional (NEEPEC). O projeto apresenta dois eixos forma vos: “para o cole vo
selecionado através de chamada pública, prá cas de escrita afe va e performa va em oficinas sobre
autobiografias e escritas de si; para público geral, realização de workshops sobre ordenamento de
gênero e seus mecanismos de opressão” (parecerista prof. Elton Antunes). “Podcast Toque de Poesia”
- Coordenado pela Profa. Joana Ziller e assinado ainda pelas docentes Geane Alzamora, Sônia Pessoa
e Vanessa Brandão, tem como obje vo a disponibilização do programa “Toque de Poesia”, veiculado
diariamente na Rádio UFMG Educa va, no formato digital de podcast, visando ampliar seu alcance e
visibilidade. A inicia va propõe a realização de um diálogo entre elementos da comunicação e da
poesia como forma de dar contornos e amplitude a um processo de divulgação ar s ca. (Parecer
elaborado pelo prof. Daniel Reis). O projeto tem vigência prevista de 01/03/2021 a 28/02/2022 e
havia sido aprovado ad referendum em 28/01/2021  6) Submissão de proposta chamada Museu
Britânico: A Câmara homologou apoio à proposta "Os Tambores Sagrados do Mestre Antônio de
Bas ão", apresentada pelo professor César Guimarães junto ao “Endangered Material Knowledge
Program”, do Museu Britânico, para obtenção de recursos para pesquisa e documentação. O projeto
está no âmbito do "Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG". 7) Projeto
de pesquisa: Foi aprovado o projeto de pesquisa “Fabular imagens intervalares e montar imagens
sobreviventes: migrantes e formas de vida”, de autoria da professora Ângela Marques, a ser
subme do ao Edital PRPq 01/2020 Programa de Iniciação Cien fica Voluntária da UFMG. 7)
Prorrogação de convênio: A Câmara aprovou a prorrogação do convênio entre SMC/PBH e UFMG,
em vigor desde 11/08/2020, por mais 12 (doze) meses, e do contrato entre UFMG e Fundep, em vigor
desde 10/09/2020, por mais 12 (doze) meses, a contar da data de 10 de fevereiro de 2021, ambos
rela vos ao Projeto "Jardins do Sagrado: cul vando insabas que curam", coordenado pelo prof. César
Guimarães. A prorrogação foi solicitada face ao prolongamento do contexto da pandemia da Covid-19
e a situação de crise sanitária vivida no país. 8) Alteração na coordenação do Programa de
Monitoria de Graduação: A chefia informou o pedido do professor Daniel Melo para sua subs tuição
como coordenador do Programa de Monitoria de Graduação, função que exercia desde final de 2019.
A Câmara aprovou que o novo coordenador do PMG será o prof. Camilo de Oliveira Aggio. 9)
Comissão de estágio do curso de Publicidade: A chefia informou que o professor Daniel Melo, em
virtude de assumir a coordenação do colegiado de graduação em Comunicação, também solicitou sua
subs tuição na comissão de estágio do curso de graduação em Publicidade. Após consultas feitas pela
coordenação de curso, a Câmara indicou como nova integrante a professora Ana Carolina Vimieiro,
atualmente também subcoordenadora do curso. Os integrantes da comissão respondem pela
disciplina Estágio Supervisionado, no âmbito dos cursos de graduação em Jornalismo, Publicidade e
Relações Públicas, e que tem o obje vo de acompanhar, formalizar e validar os aproveitamentos de
estágio desenvolvidos por discentes, especialmente os não-obrigatórios, como previsto nas matrizes
curriculares. Tais disciplinas implicam no encargo de 2 horas/aula para cada docente responsável. 10)
Pedido de anuência para submissão de proposta no Capes/Print: A chefia apresentou solicitação de
anuência do professor Carlos Alberto de Carvalho para submeter proposta à Chamada Interna PRPG
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02/2021, Programa de Professor Visitante no Exterior Sênior, no âmbito do Capes/Print/UFMG, com
previsão de duração de 1 (um) ano, com início em fevereiro de 2022, para realização na Universidade
do Minho, em Braga, Portugal. A câmara decidiu, face à aprovação de critérios para afastamento
docente, que, excepcionalmente, quando da entrada em vigor dessas diretrizes, o Departamento
acolherá pelo prazo de trinta dias (até de 10 de março) pedidos cujos processos não possam aguardar
manifestação da Câmara até o próximo mês de agosto em virtude de chamadas e editais específicos e
que contem com previsão do aporte de bolsa. Tais propostas serão avaliadas com base nas diretrizes
e, se aprovadas em câmara e subme das, serão confirmadas em lista de saída desde que obtenham o
aporte de recursos. As candidaturas apresentadas nesse regime de excepcionalidade não cons tuirão
formação de lista prioritária. 11) Informes: a) Ações de comunicação da Pró-reitoria de Extensão: A
professora Vanessa Brandão informou sua integração, como co-coordenadora, ao Suporte de
Comunicação PROEX – projeto de extensão que oferece suporte de comunicação ins tucional à pró-
reitoria de Extensão da UFMG. O projeto é vinculado à Diretoria de Apoio à Gestão da Extensão
(Dage) e apoia vários projetos e programas e setores da Proex.  b) Formação transversal em
acessibilidade e inclusão: A professora Sônia Pessoa foi reconduzida para a comissão gestora da
Formação Transversal em Inclusão e Acessibilidade. Essa FT congrega “ações para a oferta de
formação para a compreensão, a problema zação, a reflexão e o trabalho junto às pessoas com
deficiência, no âmbito da UFMG” e apresenta estrutura curricular organizada em dois eixos: (I)
Educação Especial e Inclusiva e (II) Inclusão e Acessibilidade. C) Novas coordenações de graduação:
A professora Sônia Pessoa e o professor Phellipy Jácome foram empossados em 15 de janeiro para um
mandato de mais dois anos na coordenação e subcoordenação do curso de graduação em Jornalismo.
Os professores Daniel Melo e Nísio Teixeira foram empossados a par r de 09 de fevereiro,
respec vamente, para a coordenação e subcoordenação do curso de graduação em Comunicação
Social, em subs tuição ao atual coordenador, prof. Juarez Guimarães. Outros assuntos: A próxima
reunião de câmara ficou agendada para dia 8 de março de 2021. 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
08/03/2021.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cardozo Brandao, Subchefe de
departamento, em 08/03/2021, 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 Pablo Moreno Fernandes Viana, Professor do
Magistério Superior, em 08/03/2021, 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 Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 08/03/2021, 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 Roberta Oliveira Veiga, Professora do Magistério
Superior, em 08/03/2021, 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 Daniel Melo Ribeiro, Professor do Magistério
Superior, em 08/03/2021, 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 Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 08/03/2021, às 14:12, 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
08/03/2021, às 14:35, 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 Camilo de Oliveira Aggio, Professor do Magistério
Superior, em 08/03/2021, às 15:05, 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
08/03/2021, às 17:36, 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
0605460 e o código CRC 7F4E8DF6.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0605460
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL 03/2021 EM 08/03/2021

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 8 de março de 2021, 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). Estiveram presentes Vanessa Cardozo Brandão, subchefe
do Departamento de Comunicação Social, Bruno Souza Leal, coordenador do Colegiado de Pós-
Graduação em Comunicação, Daniel Melo Ribeiro, coordenador do Colegiado de graduação em
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, coordenadora do Colegiado de graduação em Relações Públicas, Roberta
Oliveira Veiga, representante docente da área de Imagem e Som, Camilo de Oliveira Aggio,
representante docente da área de Fundamentos Sociosimbólicos. O representante docente professor
Carlos Alberto de Carvalho jus ficou a ausência. A Câmara se reuniu para cumprir a seguinte ordem
do dia. 1) Aprovação de ata: Foi lida e aprovada pelos presentes a ata 02 da reunião de 08/02/202. 2)
Encargos didá cos DCS 2021/1: A câmara aprovou o seguinte quadro de distribuição de encargos
didáticos para 2021-1:

Código AAC Professor

COM027 História Social dos Meios Delfim Afonso Jr.

COM027 História Social dos Meios Delfim Afonso Jr.

COM671 Design em Comunicação André M. Mendes

COM671 Design em Comunicação André M. Mendes

COM672 Som e Sentido Graziela Mello Vianna

COM672 Som e Sentido Graziela Mello Vianna

COM306 Introdução Estudos Linguagem Daniel Melo Ribeiro

COM306 Introdução Estudos Linguagem Daniel Melo Ribeiro

COM663 Teorias da Comunicação Paula Simões

COM311 Linguagens, Técnicas e Processos do Jornalismo Nísio Teixeira 

COM312 Técnicas e Processos de RP Daniel Reis

COM309 Oficina de Narrativas Audiovisuais Eduardo de Jesus

COM309 Oficina de Narrativas Audiovisuais Eduardo de Jesus

COM310 Projetos A I Bruno Martins

COM673 Fundamentos da Comunicação Organizacional Valéria Raimundo

COM318 Teorias do Jornalismo Elton Antunes

COM313 Projetos A II Roberta Veiga

COM313 Projetos A II Geane Alzamora (bolsista
Lucas Afonso)
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COM078 Planejamento da Comunicação Organizacional Márcio Simeone

COM314 Processos de Criação em Mídias Digitais Carlos d'Andréa

COM314 Processos de Criação em Mídias Digitais Joana Ziller

COM605 Comunicação e Cultura Ana Carolina Vimieiro

COM605 Comunicação e Cultura Simone Rocha 

COM315 Projetos B I – Jornalismo Regiane Garcêz

COM316 Projetos B1 - Relações Públicas Camila Mantovani

COM326 Narrativa Jornalística Geane Alzamora (bolsista
Juliana Soares)

COM321 Projetos B II – Publicidade Bruno Martins

COM319 Projetos B II – Jornalismo Regiane Garcêz

COM704 Estágio Supervisionado Obrigatório Fernanda Maurício

COM704 Estágio Supervisionado Obrigatório Fernanda Maurício

COM674 Seminário de Projeto Experimental – Jornalismo Carlos Alberto Carvalho

COM695 Seminário de Projeto Experimental RP (conjunto SPE PP e
Comunicação) Bruno Martins

COM323 Projetos C – Jornalismo Ângela Carrato

COM324 Projetos C - RP Luciana de Oliveira

COM696 Projeto Experimental I - RP Vanessa Veiga

COM697 Projeto Experimental II - RP Vanessa Veiga

COM698 Estágio Supervisionado Obrigatório Daniel Reis

COM703 Projeto Experimental I - Jornalismo Sônia Pessoa

COM702 Projeto Experimental I - Jornalismo Sônia Pessoa

COM703 Projeto Experimental II - Jornalismo Sônia Pessoa

COM708 Projeto Experimental I - PP Pablo Moreno

COM709 Projeto Experimental II – Publicidade e Propaganda Pablo Moreno

COM055 Comunicação e Política Camilo Aggio

COM086 Teorias da Opinião Pública Rousiley Maia

COM056 Teorias da Imagem César Guimarães

COM056 Teorias da Imagem César Guimarães

COM332 Estudos em Comunicação Ângela Marques

COM331 Comunicação e Interações Sociais Ângela Marques

COM330 Novas Estéticas da Imagem
Roberta Veiga - Carla
Italiano (estágio docente
30horas)

COM354 Tópicos em Laboratório de Comunicação Social Phellipy Jácome
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COM354 Rádio e Mídias Digitais Phellipy Jácome

COM354 Tópicos em Laboratório de Comunicação Social:
Jornalismo Audiovisual: TV Fernanda Maurício

COM354 Tópicos em Laboratório de Comunicação Social: Produção
de Textos: Crítica Musical Nísio Teixeira 

COM354 Tópicos em Laboratório de Comunicação Social: Formação
do imaginário ocidental: Narrativas verbais e visuais André M. Mendes

COM354 Tópicos em Laboratório de Comunicação Social:
Comunicação e Expressão: a performance da presença Juarez Dias

COM354 Tópicos em Laboratório de Comunicação Social:
Videodocumentário Cláudia Mesquita

COM354 Tópicos em Laboratório de Comunicação Social: Raça e
Gênero na Publicidade Laura Guimarães

COM348 Laboratório de Criação Publicitária: Cor na criação
publicitária Carlos Mendonça

COM354 Tópicos em Comunicação Social - Gestão digital de
marcas: estratégias e técnicas Ettore Medeiros

COM354 Tópicos em Laboratório de Comunicação Social: criação e
roteiro de obras seriadas da televisão contemporânea Simone Rocha 

COM681 Tópicos em Laboratório de Relações Públicas:
planejamento de eventos Regiane Garcêz

COM354 Tópicos em Laboratório de Relações Públicas:
Comunicação Comunitária Bráulio Neves

COM681 Tópicos em Laboratório de Relações Públicas:
Comunicação Comunitária Bráulio Neves

COM354 Laboratório de Planejamento de Campanha Vanessa Brandão

COM350 Laboratório de Planejamento de Campanha Vanessa Brandão

COM087 Tópicos em Comunicação Social: Estágio em Publicidade:
Supervisão e acompanhamento Ana Carolina Vimieiro

COM088 Tópicos em Comunicação Social: Crise da Democracia Rousiley Maia

COM088 FT: Mídia, Corpo e Acessibilidade Camila Mantovani; Sônia
Pessoa; Vanessa Brandão

COM088 Tópicos em Comunicação Social: Cinema e Feminismo Roberta Veiga

COM088 Tópicos em Comunicação Social: Mídia e Radicalização
Política na América Latina Ângela Carrato

COM327 Técnicas de Comunicação Dirigida Márcio Simeone

COM088 Tópicos em Comunicação Social: Cinema Brasileiro Cláudia Mesquita

COM088 Tópicos em Comunicação Social: Cinemas Indígenas e
Cosmopolíticas da Imagem André Brasil

COM088 Tópicos em Comunicação Social: Comunicação em
Literatura Vanessa Brandão

COM605 Comunicação e Cultura - Turismo Bráulio Neves
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COM094 Planejamento em Comunicação - Turismo Valéria Raimundo

COM089 Comunicação e Movimentos Sociais (CICH) Ângela Carrato

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

UNI050 Saberes Tradicionais - Artes e Ofícios César Guimarães

UNI050 Saberes Tradicionais - Artes e Ofícios Luciana de Oliveira

COM827 Teorias da Comunicação (Doutorado) Paula Simões

COM827 Teorias da Comunicação (Mestrado) Camilo Aggio

COM843 Comunicação e Espaço Público (Mestrado) Pablo Moreno

COM843 Comunicação e Espaço Público (Doutorado) Laura Guimarães

COM864 Estudos em Processos Comunica vos e Prá cas
Sociais: Territorialidades

Ângela Marques; Sônia
Pessoa

COM890 Seminário da Linha de Pesquisa Daniel Reis

COM868 Políticas da imagem André Brasil

COM869 Outras filosofias da imagem Luciana de Oliveira

COM870 Perspectivas em Pragmáticas da Imagem Eduardo de Jesus

COM882 Fundamentos em Textualidades Midiáticas I Carlos Mendonça

COM876 Perspectivas em Textualidades Midiáticas I Carlos Alberto Carvalho

COM884 Estudos em Textualidades Midiáticas I Bruno Souza Leal

COM884 Estudos em Textualidades Midiá cas I: "Perspec vas
latino-americanas sobre tempo e espaço" Phellipy Jácome

COM884 Estudos em Textualidades Midiá cas I: “Processos de
Elaboração de Dissertação” Camila Mantovani

COM884 Estudos em Textualidades Midiá cas I: “Processos de
Elaboração de Tese” Carlos d'Andréa

3) Relatórios de a vidade docente 2017-2018-2019: A câmara aprovou 42 relatórios anuais de
a vidade docente, que ainda não nham sido subme dos para apreciação em processos anteriores
(progressão, probatórios etc.). Todos os relatórios receberam parecer elaborado por docentes a par r
de solicitações da chefia. Oito relatórios, cujos pareces não foram entregues ou que os pareceres
indicavam informações insuficientes para análise, serão examinados na próxima reunião ordinária da
câmara. Relatórios aprovados:

Relatório Parecerista

Valéria Raimundo 2107 Ana Carolina Soares Costa Vimieiro

Valéria Raimundo 2018 André Guimaraes Brazil

Simone Maria Rocha 2019 Ângela Cristina Salgueiro Marques

Rousiley Maia 2018 Bráulio de Britto Neves

Ângela Marques 2017 Bráulio de Britto Neves

Rousiley Maia 2019 Bruno Guimaraes Martins

Paula Guimarães Simões 2018 Bruno Souza Leal
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Paula Guimarães Simões 2019 Camila Maciel Campolina Alves Mantovani

Roberta Veiga 2017 Camilo De Oliveira Aggio

Roberta Veiga 2018 Carlos Alberto de Carvalho

Roberta Veiga 2019 Carlos Frederico de Brito D Andrea

Luciana de Oliveira 2017 Cesar Geraldo Guimaraes

Laura Guimarães 2017 Claudia Cardoso Mesquita

Laura Guimarães 2018 Daniel Melo Ribeiro

Juarez Guimarães 2017 Daniel Reis Silva

Juarez Guimarães 2019 Eduardo Antônio de Jesus

Joana Ziller 2017 Elton Antunes

Joana Ziller 2018 Fabia Pereira Lima

Joana Ziller 2019 Fernanda Mauricio Da Silva

Graziela Mello Viana 2017 Geane Carvalho Alzamora

Geane Alzamora 2017 Graziela Valadares Gomes de Mello Vianna

Ângela Marques 2019 Graziela Valadares Gomes de Mello Vianna

Fábia Lima 2019 Joana Ziller de Araújo Josephson

Elton Antunes 2019 Juarez Guimaraes Dias

André Melo 2018 Laura Guimaraes Correa

Delfim Afonso 2017 Laura Guimaraes Correa

Delfim Afonso 2018 Luciana De Oliveira

Delfim Afonso 2019 Marcio Simeone Henriques

André Melo 2019 Marcio Simeone Henriques

Claudia Mesquita 2017 Nísio Antônio Teixeira Ferreira

Claudia Mesquita 2018 Pablo Moreno Fernandes Viana

Claudia Mesquita 2019 Paula Guimaraes Simões

André Brasil 2017 Paula Guimaraes Simões

César Guimarães 2017 Phellipy Pereira Jacome

César Guimarães 2018 Regiane Lucas De Oliveira Garcez

César Guimarães 2019 Roberta Oliveira Veiga

Carlos Mendonça 2017 Rousiley Celi Moreira Maia

Carlos Alberto 2017 Simone Maria Rocha

Bruno Leal 2017 Sonia Caldas Pessoa

Bruno Leal 2018 Valeria de Fatima Raimundo

Bruno Leal 2019 Vanessa Cardozo Brandao
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Bruno Martins 2019 Vanessa Veiga de Oliveira

Os relatórios da profa. Ângela Carrato 2017, 2018, 2019 não foram apreciados porque os pareceristas
não receberam as informações complementares a tempo. Não foram enviados no prazo para reunião
os pareceres dos relatórios de Ângela Marques 2018, Juarez Guimarães 2018, Nísio Teixeira 2017,
Rousiley Maia 2017 e Valéria Raimundo 2019. Os relatórios já apreciados anteriormente pela câmara
por ocasião de processos rela vos à carreira docente tais como progressão e probatórios serão
devolvidos pela chefia no âmbito do sistema redoc para que os docentes possam fazer as correções,
anexando arquivos complementares ou de correção de informações, que problemas de funcionalidade
do Sistema não estavam permi ndo serem realizadas. A CPPD, em mensagem do dia 5 de março,
informou que o prazo para os departamentos/estruturas equivalentes finalizarem a aprovação dos
relatórios dos docentes no sistema ReDoc foi adiado para o dia 30 de maio de 2021. 4 - Relatório de
A vidades de “Implementação do LabCon - Laboratório de Conexões Intermidiá cas”: A câmara
aprovou o Relatório de A vidades de “Implementação do LabCon - Laboratório de Conexões
Intermidiá cas”, em implantação com recursos ob dos no âmbito do Programa de Apoio a Projetos
Estruturantes de Laboratórios para o Ensino de Graduação – PALEG 2018. O relatório foi subme do
pela profa. Fernanda Duarte. A par r da licença da professora, assumiram a coordenação do projeto
o prof. Carlos d’Andrea e a profa. Vanessa Brandão. Conforme o relatório, “o LabCon é uma estrutura
laboratorial mul uso criada para atender as demandas pedagógicas para formação em mídias digitais
e experimentações de linguagem com tecnologias digitais nos cursos da área de Comunicação. (...) A
implementação do LabCon ocorreu no período de dezembro de 2019 a novembro de 2020. (...) A
suspensão das a vidades presenciais impactou a disponibilidade de pessoal técnico (eletricista, pintor,
serralheiro), e a disponibilidade de matéria prima necessária para a adequação do espaço sico cedido
pela FAFICH (Sala 2080) para instalação do laboratório. Por este mo vo, a instalação da infraestrutura
segue em fase de conclusão, faltando a adequação da rede de internet, instalação de projetor e tela
de projeção. Uma vez que as   a vidades presenciais na FAFICH sejam retomadas, o espaço estará
finalizado para que alunos e professores possam u lizá-lo”. 5 - Relatórios de estágio probatório: A
câmara foi informada dos relatórios de avaliação parcial de estágio probatório dos professores Daniel
Melo (Comissão profa. Regiane Garcêz, profa. Ângela Carrato e prof. Bruno Mar ns), Daniel Reis
(Comissão profa. Luciana de Oliveira, profa. Paula Guimarães e prof. André Brasil), e Pablo Moreno
(Comissão profa. Roberta Veiga, profa. Simone Rocha e prof. Nísio Teixeira) e dos relatórios de
avaliação final de estágio probatório do prof. Phellipy Jácome e da profa. Vanessa de Oliveira
(Comissão prof. Eduardo de Jesus, prof. Camilo Aggio e prof. Rubens da Silva - ECI). Os relatórios
destacaram a expressiva dedicação e destacado desempenho da professora e dos professores em
avaliação. 6 - Férias em período le vo: A câmara homologou decisão da chefia autorizando ao
professor Pablo Moreno gozar férias durante das semanas do período le vo 2021-1 (entre 18/07/2021
a 30/07/2021). A programação havia sido feita anteriormente a ajustes no calendário acadêmico
2021 da UFMG e o professor apresentou cronograma para evitar prejuízo as a vidades da disciplina
sob sua responsabilidade. 7) Projeto de pesquisa: A câmara aprovou o projeto de pesquisa “Toda
pessoa é invenção: modos de construção de narra vas autobiográficas/ autoficcionais e performa vas
de corpos trans, traves s e queer”, proposto pelo professor Juarez Guimarães Dias (Parecerista prof. 
Elton Antunes).  A pesquisa será desenvolvida entre 2021 e 2024. 8) Informes: a) A profa. Vanessa de
Oliveira lembrou que em 2022 comemoram-se os 60 anos do início de funcionamento do curso de
comunicação, com o início das a vidades da primeira turma em março de 1962. A câmara irá pautar
o assunto, considerando já o trabalho que a professora Vanessa Oliveira e o professor Phellipy Jácome
vêm conduzindo de organização da memória do curso. b) A coordenação do curso de Jornalismo
informou a abertura de chamada para ar gos do E-book "Experiências, Trilhas e Desafios no Ensino
Remoto Emergencial (ERE)", organizado pela profa. Sônia Caldas Pessoa e Phellipy Pereira Jácome.
Trata-se de inicia va conjunta dos Colegiados de Jornalismo e de Comunicação Social aprovado no
PDEG, da Prograd e que pretende realizar “a reflexão e a sistema zação de proposições pedagógicas
originárias do contexto emergencial e que possam vir a ter repercussões duradouras”. C) Próximas
reuniões:  o chefe de departamento sugeriu a que próxima reunião de câmara ocorra no dia 29 de
março para tratar exclusivamente dos pedidos de afastamentos, já que não é possível saber quantas
propostas serão apresentadas, e que a reunião subsequente fosse em 5 de abril. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, João Manini,
secretário do Departamento, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Cardozo Brandao, Professora do Magistério
Superior, em 29/03/2021, 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 Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 29/03/2021, às 14:08, 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 Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 29/03/2021, 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 Sonia Caldas Pessoa, Coordenador(a), em
29/03/2021, 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 Daniel Melo Ribeiro, Coordenador(a) de curso, em
29/03/2021, 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 Alberto de Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 29/03/2021, às 14:19, 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
0647618 e o código CRC 4AC7823C.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0647618
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL 04/2021 EM 29/03/2021

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 29 de março de 2021, 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). Estiveram presentes Vanessa Cardozo Brandão, subchefe
do Departamento de Comunicação Social, Bruno Souza Leal, coordenador do Colegiado de Pós-
Graduação em Comunicação, Daniel Melo Ribeiro, coordenador do Colegiado de graduação em
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, coordenadora do Colegiado de graduação em Relações Públicas, Carlos
Alberto de Carvalho, representante docente. A professora Roberta Oliveira Veiga, representante
docente da área de Imagem e Som, e o professor Camilo de Oliveira Aggio, representante docente da
área de Fundamentos Sociosimbólicos jus ficaram a ausência. A Câmara se reuniu para cumprir a
seguinte ordem do dia. 1) Aprovação de ata: Foi lida e aprovada pelos presentes a ata 03 da reunião
de 08/03/2021. 2) Pedidos de anuência para afastamentos para qualificação: A Câmara aprovou a
liberação de dois docentes para a realização de estágio de Professor Visitante no Exterior, conforme
os critérios de afastamento docente do DCS aprovados em 08/02/2021: prof. Carlos Alberto de
Carvalho, no período de 01/03/2022 a 28/02/2023, e a professora Laura Guimarães Corrêa, no
período de 07/03/2022 a 06/03/2023. As anuências foram solicitadas para que ambos possam
submeter propostas à chamada PRPG-UFMG 02/2021 do projeto CAPES/PrInt. 3) Relatórios de
a vidade docente 2017-2018-2019: A câmara aprovou os 8 relatórios anuais de a vidade docente
que não puderam ser apreciados na reunião anterior. Relatórios aprovados: Ângela Carrato 2017,
2018, 2019; Ângela Marques 2018; Juarez Guimarães 2018; Nísio Teixeira 2017; Rousiley Maia 2017;
Valéria Raimundo 2019. A câmara indicou ainda que a profa. Ângela Carrato deve ser informada da
urgência de providenciar o registro formal de todas as a vidades declaradas e de ajustar o
desempenho insuficiente em termos de produção técnico-cien fica de po 1 e 2. A Câmara indicou
ainda a necessidade de que os docentes se orientem, na elaboração dos seus planos de trabalho e na
avaliação dos relatórios de a vidades, pelo “Plano de Atribuição de A vidades Docentes” (documento
em vigor aprovado em 20/11/2012). A chefia deverá abrir processo para revisão e atualização do
documento conforme a realidade atual do departamento e das alterações feitas pela CPPD nos
úl mos anos para avaliação dos relatórios. A chefia deve agora, até 30 de maio de 2021, finalizar a
aprovação de todos os relatórios de 2017-2018-2019 dos docentes no sistema ReDoc com os
respec vos pareceres. 4) Autorização para férias em período le vo: A câmara homologou decisão
da chefia autorizando o professor Carlos d'Andréa a gozar férias durante duas semanas do período
le vo 2021-1 (16 a 30/07). A solicitação ocorreu em função das alterações no calendário acadêmico
durante a pandemia, das atribuições do docente na subcoordenação do PPGCOM e para
compa bilização com as férias escolares dos filhos e foi aprovada tendo em vista a polí ca da câmara
de flexibilidade face às dificuldades enfrentadas por todos no contexto da pandemia. 5) Comunicação
de encargo em disciplina de especialização: O prof. Carlos d’Andrea comunicou a oferta de disciplina
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de 15h (Plataformas e Tecnociência) em 2021-1 no curso de especialização em Comunicação Pública
da Ciência (Amerek). Em março de 2019 a Câmara autorizou a par cipação do professor no corpo
docente dessa especialização. 6) Horário de funcionamento do apoio técnico comunicação: Em
acordo com os servidores técnicos, após a saída da UFMG da Etapa 0 em seu Plano de Retorno das
a vidades, a Câmara definiu como será o modo de funcionamento do Apoio Técnico. “Atendimento
presencial do apoio técnico sob marcação: 1 - Seguindo recomendações do comitê local da Covid na
Fafich, o atendimento em escala presencial visa suprir à demanda específica para emprés mos de
equipamentos para estudantes realizando TCC. 2 - O horário de atendimento será quintas‐feiras, de
8h às 14h, em escala com rodízio entre os técnicos do Departamento, com um servidor atendendo a
cada semana. 3 - Os servidores irão à Fafich somente quando houver uma demanda solicitada até as
15 horas de quarta-feira, já que as 16 encerra-se o prazo de solicitação de envio de acesso ao prédio.
É obrigatório também o preenchimento do formulário de entrada no prédio disponível no site da
Fafich e no App do Comitê local, sempre no dia anterior da entrada, até as 16h. Todos os eventuais
usuários, que forem atendidos via agendamento, precisam preencher o formulário todas as vezes que
forem ao prédio. 4 - Servidores que fazem parte do grupo de risco não entram na escala de
atendimento e con nuam em trabalho remoto, seguindo na lista de informação da unidade. 5 - Os
agendamentos serão feitos através do webmail do Apoio Técnico (apoiolab@fafich.ufmg.br). 6 -
Mantendo o padrão de controle dos emprés mos, é necessário a autorização (por e‐mail) de um
professor, já que todo o equipamento será re rado da UFMG e o emprés mo durará 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 e‐mail, para confirmar a reserva dos
equipamentos e agendar o horário em que irá re rar e devolver o equipamento (dentro do
autorizado). 7) Representação nos colegiados de graduação dos cursos da área de Comunicação:
Em atendimento a manifestação feita pelas coordenações de colegiado dos cursos de graduação, a
Câmara iniciou discussões sobre a indicação de representantes do Departamento junto aos
colegiados. Por ocasião da decisão da universidade de seguir o ordenamento legal e realizar a
ex nção do curso de Comunicação e criação de cursos autônomos de Jornalismo, Publicidade e
Propaganda e Relações Públicas, o DCS optou por indicar os mesmos representantes para composição
de todos os colegiados. Essa representação simultânea e inicialmente quadruplicada visou o mizar as
discussões a serem realizadas na transição de curso com habilitações para cursos autônomos.
Entretanto, hoje, essa forma de representação tem dificultado a dinâmica interna dos colegiados,
agora autônomos e em processo de construção de novos projetos pedagógicos, e também pode
ocasionar problemas de ordem legal. Nesse sen do, a Câmara indicou a necessidade de o
Departamento rever tal forma de indicação dos representantes nos colegiados de curso, atuando
agora de forma a considerar a efe va separação da gestão acadêmica dos três cursos. A coordenação
do Colegiado de Jornalismo, em virtude da eleição do prof. Nísio Teixeira para a subcoordenação do
colegiado de Comunicação, solicitou a recomposição da representação com a indicação de novo
suplente para o professor Carlos Alberto de Carvalho como tular. A Câmara indicou a profa.
Fernanda Maurício para cumprimento do restante do mandato que vai até 22/04/2022. 8)
Encerramento das a vidades do NDE Integrado de Comunicação: A Câmara registrou comunicação
feita pela profa. Vanessa Brandão acerca do encerramento das a vidades do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) de Comunicação Social, instância integrada de trabalho dos três cursos de
graduação da área de Comunicação Social – Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações
Públicas – que têm o Departamento como principal ofertante. A professora presidiu o NDE desde
maio de 2019 sucedendo a profa. Sônia Pessoa. Em abril de 2021 a Universidade indicou a
necessidade de desfazer o NDE integrado e que cada curso deve cons tuir seu próprio NDE. Conforme
relato da profa. Vanessa Brandão, o NDE integrado atuou “com representações de cada um dos cursos
de graduação, visando fazer a adequada transição para matrizes curriculares autônomas como
indicado nas diretrizes curriculares nacionais”. O trabalho esteve centrado na formação das
comissões que estão elaborando propostas de novos projetos pedagógicos. Os membros da Câmara
agradeceram o trabalho realizado pelas professoras Sônia e Vanessa Brandão durante a existência

Ata FAFICH-DCM-CH 0704126         SEI 23072.215025/2020-10 / pg. 49

mailto:apoiolab@fafich.ufmg.br


desse NDE. As professoras Sônia Pessoa e Vanessa de Oliveira solicitaram que o departamento
reforçasse junto aos docentes divulgação dos editais com as chamadas para composição dos NDEs de
Jornalismo e Relações Públicas, com eleições previstas para os dias 18 e 17 de maio, respectivamente.
9) Projeto de pesquisa: A câmara registrou o desenvolvimento do projeto de pesquisa “A
comunicação estratégica do espaço do conhecimento em ambientes digitais: públicos, engajamento e
imagem” - Coordenadora: profa. Camila Mantovani. A pesquisa trata das ações, a vidades e
programações desenvolvidas pelo Espaço do Conhecimento UFMG (EC UFMG) no contexto da
pandemia e tem por obje vo “realizar uma análise mais aprofundada dos dados ob dos por meio das
interações via redes e plataformas digitais, tendo em vista promover um diagnós co das ações de
comunicação que foram realizadas para, assim, obter elementos que atuem, de forma efe va, no
planejamento estratégico da organização”. O projeto foi aprovado no Edital PRPq 08/2020 –
Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação Cien fica em Interface com a Extensão para a Rede de
Museus e Espaços de Ciências e Cultura da UFMG. 10) Parecer para comitê de é ca em pesquisa: A
Câmara aprovou o parecer consubstanciado elaborado pela profa. Ângela Marques para
apresentação ao Comitê de É ca em Pesquisa/UFMG do projeto de pesquisa “Travessias: Mulheres
Guardiãs do Sertão Veredas-Peruaçu” da mestranda Raíra Saloméa Nascimento, sob orientação da
profa. Vera França. A pesquisa inves ga as “interações comunicacionais que emergem nas prá cas
culturais de mulheres artesãs e lideranças comunitárias na região do Sertão Veredas-Peruaçu: busca-
se olhar “os processos simbólicos e prá cos que viabilizam trocas entre os sujeitos, os fluxos
acionados nas trocas, o espaço da circulação e das respostas na interação social”. Sob esse aspecto, a
pesquisa oferece potenciais contribuições ao campo de estudos da Comunicação, buscando revelar
como mulheres da região do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, no Norte de Minas Gerais, “elaboram
saberes, prá cas e tradições artesanais que fortalecem traços iden tários através de suas narra vas
e sen dos de pertencimento”. 11) Progressão: A Câmara aprovou o relatório anual de a vidades de
2020 da profa. Ângela Marques e a avaliação de desempenho da professora para o período 2019-
2020 com vistas à solicitação de progressão funcional para Classe Associado II da carreira docente. Os
pareceres foram elaborados pela profa. Sônia Pessoa. 12) Planos de ensino 2021-1: A Câmara
aprovou o dia 10 de maio como data limite para que as/os docentes encaminhem para a secretaria do
departamento os planos de ensino para 2021-1 para exame da comissão cons tuída para avaliação
dos planos.  Todas as docentes e todos os docentes devem obrigatoriamente observar as orientações
constantes no O cio circular Nº 6/2021/PROGRAD-GAB-UFMG. 13) Calendário reuniões de câmara
em 2021: A Câmara aprovou as datas de 3 de maio, 7 de junho, 5 de julho e 2 de agosto para
realização das próximas reuniões do órgão. 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 03/05/2021.

Documento assinado eletronicamente por Phellipy Pereira Jacome, Subcoordenador(a), em
03/05/2021, às 14:18, 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 Ana Carolina Soares Costa Vimieiro,
Subcoordenador(a), em 03/05/2021, às 14:18, 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 Nisio Antonio Teixeira Ferreira, Subcoordenador(a),
em 03/05/2021, às 14:19, 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, Professora do Magistério
Superior, em 03/05/2021, às 14:19, 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 Elton Antunes, Chefe de departamento, em
03/05/2021, às 16:45, 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 Camilo de Oliveira Aggio, Professor do Magistério
Superior, em 03/05/2021, às 16:47, 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
0704126 e o código CRC 51A62034.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0704126
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL 05/2021 EM 03/05/2021

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 03 de maio de 2021, 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 Nísio Teixeira, subcoordenador do
Colegiado de graduação em Comunicação Social, Ana Carolina Soares Costa Vimieiro,
subcoordenadora do Colegiado de graduação em Publicidade e Propaganda, Phellipy Pereira Jacome,
Subcoordenador do Colegiado de graduação em Jornalismo, Vanessa Veiga, coordenadora do
Colegiado de graduação em Relações Públicas, Camilo de Oliveira Aggio, representante docente da
área de Fundamentos Sociosimbólicos. A professora Vanessa Cardozo Brandão, subchefe do
Departamento de Comunicação Social, Carlos Alberto de Carvalho, representante docente, Bruno
Souza Leal, coordenador do Colegiado de Pós-Graduação em Comunicação, e a professora Roberta
Oliveira Veiga, representante docente da área de Imagem e Som jus ficaram a ausência. A Câmara
se reuniu para cumprir a seguinte ordem do dia. 1) Aprovação de ata: Foi lida e aprovada pelos
presentes a ata 04 da reunião de 29/03/2021. 2) Homologação de decisões da chefia: 2.1) férias em
período le vo: A câmara homologou decisão da chefia autorizando a professora Paula Guimarães
Simões a gozar férias durante duas semanas do período le vo 2021-1 (17 a 31/07), em função das
alterações no calendário acadêmico durante a pandemia e para compa bilização com as férias
escolares dos filhos. 2.2) Autorização para cursar disciplina isolada: A Câmara homologou decisão
da chefia de autorizar o servidor técnico Frederico Pessoa, lotado como sonoplasta no Departamento
de Comunicação Social, a se inscrever para cursar disciplina isolada junto ao Programa de Pós-
Graduação em Artes - PPGARTES - EBA em 2021/1, às quintas-feiras, no horário das 19:00 às 21:00.
2.3) Ação de extensão: Foi homologada autorização para realização da consultoria "Planejamento
comunicacional em educação transmídia: desinformação no contexto da pandemia de Covid-19", sob
responsabilidade da profa. Geane Alzamora. Trata-se de a vidade no âmbito do projeto de pesquisa,
ensino e extensão “Planejamento Comunicacional em Educação Transmídia para Escolas Públicas de
Países de Língua Portuguesa” (Registro SIEX 403678) que a docente coordena com as professoras
Lorena Tárcia (Uni-BH) e Luciana Andrade (PUC Minas). 2.4) Parecer para comitê de é ca em
pesquisa: A Câmara homologou parecer do professor Camilo Aggio para submissão ao Comitê de
É ca em Pesquisa da UFMG do projeto “Vigilância civil e mobilização social: análise das condições de
denúncia da sociedade civil organizada em defesa dos recursos hídricos do rio Paraopeba após o
rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho”, desenvolvido pela mestranda Diana
Valen na Gonçalves de Araújo e que tem como orientador o prof. Marcio Simeone. 2.5) Projeto de
pesquisa: A câmara homologou a aprovação do projeto de pesquisa “Selo América La na de
exportação da ficção televisual: mercado e inovação na produção seriada regional na era do
streaming”, coordenado pela professora Simone Maria Rocha. 6) Grupo de pesquisa: A Câmara
aprovou a criação do grupo de pesquisa “Temporona - Cole vo de Ações em Temporalidades e
Narra vas”, que tem como proponente e coordenador o prof. Phellipy Pereira Jácome. 7) Projeto de
pesquisa: A câmara aprovou, com base em parecer elaborado pelo professor Elton Antunes, o projeto
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de pesquisa “Polí cas temporais em jornais mineiros oitocen stas: 1823-1850”, do prof. Phellipy
Pereira Jácome, para execução nos próximos três anos. 8) Projeto Paleg 2021: A Câmara aprovou a
proposta de criação do “Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafich”, a ser apresentada à
diretoria da unidade como candidata à submissão ao edital Programa de Apoio a Projetos
Estruturantes de Laboratórios para o Ensino de Graduação – Paleg 2021. Sob a coordenação geral da
profa. Sonia Pessoa, a proposta pretende “converter o Estúdio de Rádio da Fafich num espaço
laboratorial mul uso adequado para atender demandas de formação e proposição de prá cas
pedagógicas da Unidade que mobilizem experiências sonoras em interface com ambiências digitais”.
Compõem também a equipe as servidoras e os servidores do DCS Phellipy Pereira Jácome, Frederico
Pessoa, Nísio Teixeira, Graziela Mello Vianna, Juarez Guimarães, Delfim Afonso Júnior, Carlos
Camargos Mendonça, Joana Ziller, Camila Alves Mantovani e Fernanda Maurício. Par cipam também
o prof.  Yurij Castelfranchi, do Departamento de Sociologia, as profas. Maria Luisa Nogueira e
Carolyne Reis Barros, do Departamento de Psicologia, e o prof. Bruno Rezende de Souza, do
Departamento de Fisiologia e Bio sica/Ins tuto de Ciências Biológicas. 9) Pareceres COEP: A Câmara
aprovou dois pareceres para submissão ao Comitê de É ca na pesquisa da UFMG: a proposta de
inves gação do mestrando Ítalo Vinícius Gonçalves “Projetos poliamorosos em rede: narra vas sobre
a busca de um novo amor por casais não-monogâmicos em comunidades de Facebook”,  parecer foi
elaborado pelo professor Bruno Leal; e a pesquisa da mestranda Isabela Furtado - “A pandemia como
guerra: vocabulário militar e o ambiente hospitalar” – que tem como orientador o prof. Phellipy
Jácome. Parecer elaborado pelo professor Elton Antunes. 10) Novos projetos pedagógicos para os
cursos de graduação: Os membros da câmara iniciaram discussão sobre as maneiras de se tratar os
futuros pedidos de anuência para as disciplinas das novas matrizes curriculares dos cursos de
graduação da área de Comunicação e que estão em elaboração nos respec vos colegiados/NDEs de
Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas. O Departamento de Comunicação é o principal ofertante
de disciplinas para esses cursos, sendo responsável por mais de 95% das cargas horárias. Nos
procedimentos adotados pela Universidade as anuências às disciplinas são concedidas uma a uma, a
partir de demandas apresentadas pelas coordenações de curso. Excetuando a replicação adaptada das
disciplinas do ajuste curricular ocorrido em 2016, até o momento nunca haviam sido concedidas
anuências para solicitações de cursos de graduação da área de comunicação em separado, como
cursos autônomos. Além desses cursos de graduação, o DCS tem anuência atualmente concedida e é
responsável por oferta semestral no curso de Turismo e no CICH (total de 4 turmas semestralmente),
além da oferta de disciplinas nas Formações Transversais. Como cursos autônomos, cada colegiado
tem cronogramas e dinâmicas próprios para elaborar as novas matrizes e elas não necessariamente
tramitarão no departamento no mesmo momento. Diante disso, os membros da Câmara começaram
o debate, que posteriormente será estendido ao conjunto do departamento, sobre parâmetros para
que o DCS aprecie cada pedido a ser apresentado. Foram considerados incialmente os seguintes
aspectos: assegurar tratamento equânime para as três propostas; considerar as especificidades
rela vas aos turnos de oferta e às cargas horárias demandadas por cada matriz; buscar atender as
compa bilizações entre disciplinas que estão sendo estudadas por grupo de trabalho junto aos
colegiados; aprovar as anuências regulamentando também a frequência de oferta das disciplinas;
assegurar mecanismos de rodízio e organização do fluxo de oferta de disciplinas como as de tópicos –
levando em conta as demandas das coordenações e também segundo o interesse de oferta pelos
docentes; planejar junto às coordenações oferta organizada das matrizes novas e das matrizes em
ex nção no período de transição; estudar procedimentos no departamento para apreciação das
anuências e posteriormente para a avaliação da distribuição semestral dos encargos.11) Informe
sobre coordenações das formações transversais: A chefia de departamento comunicou a designação
feita pela Câmara de Graduação dos membros das Comissões Coordenadoras das Formações
Transversais, segundo a Resolução Nº 4, de 26 de fevereiro de 2021. No Departamento de
Comunicação compõem as comissões as/os seguintes docentes: Formação Transversal em
Acessibilidade e Inclusão: como membro a Profa. Sônia Caldas Pessoa; Formação Transversal em
Divulgação Cien fica: como membro a Profa. Valéria de Fá ma Raimundo; Formação Transversal em
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Gênero e Sexualidade: como presidente a Profa. Joana Ziller de Araujo Josephson; Formação
Transversal em Saberes Tradicionais: como presidente o Prof. César Geraldo Guimarães, como
membro a Profa. Luciana de Oliveira. 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 07/06/2021.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto de Carvalho, Professor do Magistério
Superior, em 07/06/2021, 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 Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 07/06/2021, 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 Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 07/06/2021, 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 Vanessa Cardozo Brandao, Subchefe de
departamento, em 07/06/2021, 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 Pablo Moreno Fernandes Viana, Coordenador(a) de
curso, em 07/06/2021, 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 Daniel Melo Ribeiro, Coordenador(a) de curso, em
07/06/2021, 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 Phellipy Pereira Jacome, Subcoordenador(a), em
07/06/2021, 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 Camilo de Oliveira Aggio, Professor do Magistério
Superior, em 07/06/2021, às 14:20, 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 Roberta Oliveira Veiga, Professora do Magistério
Superior, em 07/06/2021, às 14:21, 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
07/06/2021, às 16:45, 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
0766594 e o código CRC 923C6003.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0766594
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL 06/2021 EM 07/06/2021

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 07 de junho de 2021, 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 a professora Vanessa Cardozo
Brandão, subchefe do Departamento de Comunicação Social, Daniel Melo Ribeiro, Coordenador do
Colegiado de graduação em Comunicação Social, Pablo Moreno Fernandes Viana, Coordenador do
Colegiado de graduação em Publicidade e Propaganda, Phellipy Pereira Jacome, Subcoordenador do
Colegiado de graduação em Jornalismo, Vanessa Veiga de Oliveira, coordenadora do Colegiado de
graduação em Relações Públicas, Bruno Souza Leal, coordenador do Colegiado de Pós-Graduação em
Comunicação, Camilo de Oliveira Aggio, representante docente da área de Fundamentos Socio-
simbólicos, Carlos Alberto de Carvalho, representante docente, e a professora Roberta Oliveira Veiga,
representante docente da área de Imagem e Som. A Câmara se reuniu para cumprir a seguinte
ordem do dia. 1) Aprovação de ata: Foi lida e aprovada pelos presentes a ata 05 da reunião de
03/05/2021. 2) Homologação de decisões da chefia. 2.1) Foi aprovada a criação do grupo de
pesquisa "ACTO – Laboratório de Análise de Audiovisualidades, Cultura e Temporalidades",
coordenado pela professora Fernanda Mauricio da Silva. “É um grupo de pesquisa que busca um olhar
analí co para as diversas formas audiovisuais (na televisão, cinema, mídias sociais, quadrinhos etc.),
seja em suas configurações contemporâneas, seja em suas formações históricas. Com essa temá ca,
o grupo resulta da trajetória de pesquisa de sua proponente, com forte relação com a televisão, mas
que hoje reconhece uma ampliação de prá cas audiovisuais que extrapolam uma única mídia e se
estendem por múl plas telas, fazendo referências umas às outras. Tal perspec va impõe novas
formas de pensar tanto a produção, quanto os produtos e as formas de consumo do audiovisual,
sinalizando para possíveis mudanças na cultura visual”. 2.2) A Câmara aprovou a realização do evento
"Mulheres do Jequi nhonha: encarando a vida de frente, em verso e em prosa", coordenado pelo
professor Daniel Reis Silva e vinculado ao Programa Polo de Integração da UFMG no Vale do
Jequi nhonha. A proposta tem “formato de uma Roda de Conversas, com o obje vo de promover um
diálogo sobre o empoderamento da mulher nas comunidades do Vale do Jequi nhonha e a
importância da narra va como forma de preservação dos saberes populares, da cultura e das
iden dades, cole va e individual dessas mulheres”. 2.3) Aprovado o Projeto de Extensão
“Democra zando Saberes”, sob coordenação do professor César Geraldo Guimarães, e vinculado ao
Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG. “Este projeto é um dos três
eixos (autônomos) de um projeto maior, chamado “Democratizar”, apoiado pela Emenda Parlamentar
n. 39160006 (apresentada pela Deputada Federal Áurea Carolina de Freitas e Silva)”. 2.4) A Câmara
homologou decisão da coordenação do Programa de Monitoria da Graduação e da chefia de
Departamento de indicar as disciplinas Técnicas e Processos de Relações Públicas, Processos de
Criação em Mídias Digitais, Tópicos: Produção de textos: crí ca musical para preenchimento das
vagas disponíveis com a saída de três monitores. Os critérios, adotados desde a gestão anterior do
PMG, foram os de priorização de disciplinas obrigatória/ementadas e de um sistema de rodízio que
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permita que contemplar, ao longo da duração desse programa, todas as disciplinas que constam no
projeto.  2.5) A Câmara homologou decisão de dar anuência às novas disciplinas da linha de pesquisa
"Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades", recém-criada pelo PPGCOM/UFMG. São as
seguintes disciplinas - Mestrado: Fundamentos em Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades
AI; Fundamentos em Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades AII; Fundamentos em
Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades BI; Fundamentos em Comunicação, territorialidades
e vulnerabilidades BII. Doutorado: Perspec vas em Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades
I; Perspec vas em Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades II. Mestrado e doutorado:
Estudos em Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades I; Estudos em Comunicação,
territorialidades e vulnerabilidades II; Seminário em Comunicação, territorialidades e
vulnerabilidades I; Seminário em Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades II. 3) Planos de
ensino 2021-1: Foram aprovados os planos de ensino de 2021/1, no contexto do ensino remoto
emergencial (ERE), após a apreciação e devidas recomendações feitas pela comissão cons tuída pela
profa. Vanessa Brandão (subchefe Departamento), profa. Ana Carolina Vimieiro (subcoordenadora
PP), prof. Daniel Reis (subcoordenador RP), prof. Nísio Teixeira (subcoordenador Comunicação) e prof.
Phellipy Jácome (subcoordenador Jornalismo). Não foi entregue, até a realização da reunião de
câmara, apenas o plano de ensino da disciplina COM605 - Comunicação e Cultura (Turismo), sob
responsabilidade do prof. Bráulio de Bri o Neves. A coordenação do curso de Publicidade informou
também o cancelamento da oferta da disciplina COM348 - Laboratório de Criação Publicitária em
função do número de matrículas abaixo do estabelecido para funcionamento da turma. 4) Eleição de
representantes docentes e técnicos câmara: A chefia comunicou que não foram apresentadas
candidaturas para preenchimento das vagas des nadas à recomposição da Câmara. Estão vagas uma
representação de tular e suplente do corpo docente e uma representação de tular e suplente do
corpo técnico administra vo. Novo edital será aberto.  Nessa reunião encerrou-se o mandato do
professor Carlos Alberto Carvalho, que havia sido eleito como representante do conjunto dos docentes
do DCS a par r de 01/09/2018 e teve mandato prorrogado pró-tempore quando da suspensão dos
processos eleitorais em função da pandemia. Após discussão indicou-se a necessidade de o
departamento avaliar a melhor forma de composição do colegiado, considerando aspectos como a
quan dade de representações a cargo de docentes do departamento e as funções desse órgão
colegiado. Tal discussão deverá ocorrer em contexto pós-pandemia. A chefia informou a composição
da Câmara para orientação dos membros do colegiado:

Membro Representação Mandato

Elton Antunes Chefia de departamento 22/09/2019 a
21/09/2021

Vanessa Cardozo Brandão Subchefia de departamento 22/09/2019 a
21/09/2021

Bruno Souza Leal/Carlos
(titular)

Frederico de Brito d'Andrea
(suplente)

Coordenação do colegiado de Pós-graduação em
Comunicação

07/01/2021 a
06/01/2023

Daniel Melo (titular)

Nísio Teixeira (suplente)
Coordenação do Colegiado de Graduação em
Comunicação Social

09/02/2021 a
08/02/2023

Sônia Caldas Pessoa (titular)

Phellipy Jácome (suplente)
Coordenação do Colegiado de Graduação em
Jornalismo

15/01/2021 a
14/01/2023
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Pablo Moreno (titular)

Ana Carolina Vimieiro
(suplente)

Coordenação do Colegiado de Graduação em
Publicidade

12/07/2020 a
11/07/2022

Vanessa Veiga de Oliveira
(titular)

Daniel Reis (suplente)

Coordenação do Colegiado de Graduação em
Relações Públicas

12/07/2020 a
11/07/2022

Camilo de Oliveira Aggio
(titular)

Delfim Afonso Júnior
(suplente)

Representante docente área Fundamentos
Sóciosimbólicos

16/09/2019 a
15/09/2021

Roberta Veiga (titular)

André Brasil (suplente)
Representante docente área Imagem e Som 01/10/2019 a

30/09/2021

5) Licença mo vos par culares: A Câmara foi informada acerca da Instrução Norma va
SGP/SEDGG/ME Nº 34, de 24 de março de 2021 que entrou em vigor em 01/04/2021, e que define
que a autorização de licenças tais como para acompanhamento de cônjuge ou companheiro/a, para
a vidade polí ca e para tratar de interesses par culares, deverão ser subme dos, em caso de
deferimento pela UFMG, ao Ministério da Educação para autorização. A UFMG recomenda que os
processos rela vos à solicitação de Licença para Tratar de Interesses Par culares (LIP) sejam abertos
com antecedência mínima de 90 (noventa dias) à data pretendida de início ou de prorrogação de tal
licença. 6) Plano de trabalho e editais bolsistas IEAT: A câmara aprovou o ajuste dos planos de
trabalho dos pós-graduandos Lucas Afonso Sepúlveda e de Juliana Soares Gonçalves, que cumprem
a vidades docentes pelo DCS junto à graduação em virtude do período de residência da professora
Geane Alzamora no Ins tuto de Estudos Avançados. Os contratos desses bolsistas se encerrarão em
31/07/21 e 31/09/2021 respec vamente e novo edital já foi encaminhado pelo Departamento e
Coordenação de Pós-graduação para seleção de outros bolsistas. 7) Projeto - Uauá: co dianos
intermitentes – A Câmara aprovou também o projeto de extensão “UAUÁ: Co dianos Intermitentes”,
coordenador pelo professor Phellipy Jacome. O projeto propõe a “criação e circulação de narra vas
verbo-visuais e sonoras sobre as vivências de pessoas comuns no co diano de Belo Horizonte” e
pretende “apreender histórias que não costumam ser contadas e atuar na preservação dos
conhecimentos, identidades e memórias dos grupos e regiões abordados”. O projeto foi aprovado pela
Lei Municipal de Incen vo à Cultura em 2021. O parecer foi elaborado pela profa. Regiane Garcêz. 8)
A vidades da Formação Transversal: A Câmara foi comunicada dos convites feitos a docentes do
DCS pelas Comissões Coordenadoras da Formação Transversal para oferta das seguintes a vidades
em 2021-1:

Docente Formação
Transversal Disciplina

Camila
Mantovani

Acessibilidade e
Inclusão UNI130 - Mídia, Deficiência, Corpo e Acessibilidade

Carlos
Mendonça

Culturas em
Movimento e
Processos Criativos

UNI 087 - Tópicos em Culturas em Movimento C -
Comunicação e performance em textualidades midiá cas e
não-midiáticas

César UNI050 - Saberes Tradicionais – Artes e O cio: Direito à
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César
Guimarães Saberes Tradicionais UNI050 - Saberes Tradicionais – Artes e O cio: Direito à

Existência – Territórios e Conflitos

Juarez
Guimarães

Culturas em
Movimento e
Processos Criativos

UNI 087 - Tópicos em Culturas em Movimento C -
Comunicação e performance em textualidades midiá cas e
não-midiáticas

Luciana de
Oliveira Saberes Tradicionais UNI050 - Saberes Tradicionais – Artes e O cio: Direito à

Existência – Territórios e Conflitos

Sônia
Pessoa

Acessibilidade e
Inclusão UNI130 - Mídia, Deficiência, Corpo e Acessibilidade

Vanessa
Brandão

Acessibilidade e
Inclusão UNI130 - Mídia, Deficiência, Corpo e Acessibilidade

9) Credenciamentos dos docentes do DCS no PPPGCOM: A chefia comunicou aos membros da
Câmara que o colegiado do PPGCOM/UFMG programa, em reunião ordinária realizada no dia
31/03/2021, aprovou os credenciamentos dos docentes do DCS nas seguintes condições: Ana Carolina
Soares Costa Vimieiro - docente permanente Mestrado/Doutorado, na linha de pesquisa "Processos
Comunica vos e Prá cas Sociais", de ABR/2021 a MAR/2025; 4 (quatro) anos; Camilo de Oliveira
Aggio - docente colaborador Mestrado/Doutorado, na linha de pesquisa "Processos Comunica vos e
Prá cas Sociais" de ABR/2021 a MAR/2023; 2 (dois) anos; Juarez Guimarães Dias - docente
colaborador no Mestrado, na linha de pesquisa “Textualidades Mediá cas”, de ABR/2021 a
MAR/2025; 4 (quatro) anos; Pablo Moreno Fernandes Viana - docente permanente no
Mestrado/Doutorado, na linha de pesquisa "Processos Comunica vos e Prá cas Sociais" de ABR/2021
a MAR/2025; 4 (quatro) anos; Paula Guimarães Simões - docente permanente no
Mestrado/Doutorado, na linha de pesquisa "Processos Comunica vos e Prá cas Sociais" de ABR/2021
a MAR/2025; 4 (quatro) anos; Vanessa Cardozo Brandão - docente permanente no Mestrado, na linha
de pesquisa “Textualidades Mediá cas” de ABR/2021 a MAR/2025; 4 (quatro) anos. 10) Pesquisa
“Dinâmica transmídia de no cias falsas sobre o novo coronavírus”: A Câmara aprovou o projeto de
pesquisa “Dinâmica transmídia de no cias falsas sobre o novo coronavírus”, coordenado pela profa.
Geane Alzamora e que é fruto de parceria estabelecida entre integrantes do grupo de pesquisa
MediaAção (NucCon/UFMG), Campo Comunicacional e Suas Interfaces (PUC Minas) e Convergência e
Jornalismo (ConJor/UFOP), desde março de 2020. 11) Planejamento da oferta e encargos:  Os
membros da Câmara deram con nuidade às discussões sobre as maneiras de se tratar os futuros
pedidos de anuência para as disciplinas das novas matrizes curriculares dos cursos de graduação e do
planejamento da oferta de a vidades e da distribuição dos encargos didá cos. Resolveu-se na reunião
fazer as seguintes indicações: a) A chefia irá organizar juntamente com os colegiados de graduação e
pós um seminário com diversas sessões temáticas para apresentação ao conjunto do departamento do
impacto e das questões implicadas na reorganização dos cursos de graduação e pós. O obje vo
principal é apresentar perspec vas e esclarecer dúvidas do conjunto do Departamento. b) Após essas
sessões o departamento irá realizar reuniões ampliadas para formular parâmetros e critérios que
orientem o planejamento da oferta de disciplinas e a distribuição dos encargos didá cos. 12)
Informes: Núcleo Docente Estruturante: A Coordenação do Curso de Relações Públicas informou a
eleição da profa. Camila Mantovani, do prof. Eduardo de Jesus, da prof. Luciana de Oliveira e da prof.
Valéria Raimundo para comporem o Núcleo Docente Estruturante do curso. Os mandados vão até
31/5/2025. A Coordenação do Curso de Jornalismo informou a eleição da profa. Ângela Marques, do
prof. Camilo Aggio, da profa. Fernanda Maurício e do prof. Phellipy Jácome para comporem o Núcleo
Docente Estruturante do curso. Os mandados vão até 17/5/2025. A Coordenação do Curso de
Publicidade comunicou o encaminhamento para a congregação da unidade da resolução referente à
composição do NDE do curso, para abertura de edital de eleição dos membros desse colegiado.
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Representação no PPGCOM: A coordenação do PPGCOM informou a eleição para o colegiado do
programa dos profs. Bruno Mar ns ( tular) e Elton Antunes (suplente), da profa. Camila Mantovani
( tular) e do prof. Márcio Simeone (suplente) respec vamente como representantes das linhas
“Textualidades Midiá cas” e “Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades". Os mandatos irão
até 6/6/2023. 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 02/08/2021.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 06/09/2021, 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 Andre Guimaraes Brazil, Professor do Magistério
Superior, em 06/09/2021, 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 João Luis Serra Manini, Assistente em Administração,
em 06/09/2021, às 14:08, 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 06/09/2021, às 14:08, 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 Daniel Melo Ribeiro, Coordenador(a) de curso, em
06/09/2021, 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 Vanessa Veiga de Oliveira, Coordenador(a) de curso,
em 06/09/2021, às 14:20, 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 Sonia Caldas Pessoa, Coordenador(a) de curso, em
06/09/2021, 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 Elton Antunes, Professor do Magistério Superior, em
06/09/2021, às 16:01, 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
0867034 e o código CRC D36A6064.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0867034
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL 07/2021 EM 02/08/2021

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 02 de agosto de 2021, 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 a professora Vanessa Cardozo
Brandão, subchefe do Departamento de Comunicação Social, Daniel Melo Ribeiro, Coordenador do
Colegiado de graduação em 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, Bruno Souza Leal, coordenador do Colegiado de Pós-Graduação em
Comunicação, e a professora Roberta Oliveira Veiga, representante docente da área de Imagem e
Som. A Câmara se reuniu para cumprir a seguinte ordem do dia. 1) Aprovação da ata da reunião de
Ata câmara 07/06/2021. Os membros não puderam fazer a leitura prévia do documento e a
apreciação da ata foi reme da para a próxima reunião. 2) Homologações: 2.1) Anuência para
par cipação da profa. Regiane Lucas Garcêz no projeto SINDH Conhecimento: A Câmara
homologou anuência para que a profa. Regiane Lucas Garcêz atue no projeto SINDH Conhecimento,
em convênio firmado entre a UFMG e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos / Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos). A professora foi convidada em função da sua exper se
na área de deficiência para atuar na revisão, proposição e implantação de formulários de
atendimento e de avaliação de riscos por ocasião do desenvolvimento de uma plataforma de
atendimento para os canais do Disque Direitos Humanos (Disque 100), da Central de Atendimento à
Mulher (Ligue 180) e Direitos Humanos Brasil (canais digitais). 2.2) Homologação do resultado de
edital 7 do Programa de Monitoria de Graduação do DCS: A Câmara homologou o resultado do
processo de seleção de três novos bolsistas do Programa de Monitoria de Graduação, em subs tuição
a estudantes que deixaram as monitorias. Os estudantes selecionados foram Bruna Ricaldoni,
Alexandre Bueno e Nataly Santos. O PMG é atualmente coordenado pelo prof. Camilo Aggio. 2.3)
Jus fica va de pedido de férias durante período le vo: Foi homologado o pedido de autorização
para férias durante o período le vo da profa. Fernanda Maurício, para compa bilizar alterações do
calendário acadêmico e as férias escolares. 2.4) Anuência para prof. Nísio Teixeira e a professora
Graziela Mello Vianna par ciparem em proposta de pesquisa : A Câmara homologou autorização
para que o prof. Nísio Teixeira e profa. Graziela Vianna integrem equipe de projeto de pesquisa, a ser
subme do em edital, em torno do impacto da Covid-19 nos trabalhadores culturais. A proposta conta
com a par cipação da professora Vicki Mayer, do departamento de Comunicação Social da Tulane
University, Nova Orleans (EUA), e de Pedro Feliú Ribeiro, professor do Ins tuto de Relações
Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), e do professor Túlio Ferreira, do departamento de
Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 2.5) Resultado do exame de
seleção de bolsistas do programa professor residente IEAT/UFMG: A Câmara homologou o edital
conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação de seleção de bolsistas do Programa
de professor Residente IEAT/UFMG. O edital selecionou a doutoranda Yasmin Ga o e o mestrando
Pedro Paixão para subs tuírem os estudantes Lucas Afonso e Juliana Soares, em fase de conclusão do
curso de pós-graduação. O programa do IEAT aloca dois bolsistas estudantes de pós-graduação junto
ao DCS para cumprirem parte dos encargos didá cos da profa.  Geane Alzamora, afastada para
residência no IEAT até o final de 2021/2. 2.6) Anuência ao credenciamento do professor Juarez
Guimarães Dias junto ao Programa de Pós-graduação em Comunicação Social: A câmara
homologou a anuência ao credenciamento do professor Juarez Guimarães Dias junto ao Programa de
Pós-graduação em Comunicação Social, junto à linha de pesquisas Textualidades Midiá cas. 3)
Avaliação Quadrienal Capes: O professor Pablo Moreno Fernandes Viana informou ao Departamento
o aceite do convite para atuar como consultor ad hoc da Comissão Preparatória da Avaliação
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Quadrienal da área Comunicação e Informação da CAPES. 4) Oferta da graduação para 2021/2 e
encargos didáticos: Os membros da câmara, com base nas manifestações de interesse docentes e na
avaliação das condições de oferta, discu ram e aprovaram a indicação de encargos didá cos para o
semestre 2021/2 conforme o quadro a seguir. A chefia de departamento deverá realizar a alocação
dos encargos didá cos no SIGA entre 11/08 a 17/09. Eventuais acréscimos e modificações na proposta
deverão ser aprovados em reunião de câmara prevista para 6 de setembro. O 2º período le vo de
2021 terá início em 13 de setembro em formato de Ensino Híbrido Emergencial (EHE).

CÓDIGO ATIVIDADE DOCENTE

COM605 Comunicação e Cultura
Ana
Carolina
Vimieiro

COM354 Tópicos em Lab. Com. Social: Comunicação e Esporte
Ana
Carolina
Vimieiro

COM056 Teorias da Imagem
André
Guimarães
Brasil

COM056 Teorias da Imagem
André
Guimarães
Brasil

COM671 Design em Comunicação
André
Melo
Mendes

COM354 Tóp. Lab. Com. Social: Formação do imaginário ocidental: Narrativas verbais e visuais
André
Melo
Mendes

COM315 Projetos B I – Jornalismo
Ângela
Maria
Carrato

COM088 Tóp. Com. Social: Mídia e radicalização na América Latina
Ângela
Maria
Carrato

COM089 COMUNICAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS
Ângela
Maria
Carrato

COM306 Introdução Estudos Linguagem
Angela
Salgueiro
Marques

COM331 COMUNICACAO E INTERACOES SOCIAIS
Angela
Salgueiro
Marques

COM319 Projetos B II – Jornalismo

Bolsista
IEAT -
Pedro
Paixão

COM323 Projetos C – Jornalismo

Bolsista
IEAT -
Pedro
Paixão

COM335 Laboratório Produção de Reportagem

Bolsista
IEAT –
Yasmin
Gatto

COM320 Projetos B2 - RP
Bráulio de
Britto
Neves

COM605 Comunicação e Cultura (Turismo)
Bráulio de
Britto
Neves

COM090 O DISCURSO MIDIÁTICO E A VIDA SOCIAL
Bráulio de
Britto
Neves
Bruno
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COM707 SEMINARIO DE PROJETO EXPERIMENTAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA Guimarães
Martins

COM695 Seminário de Projeto Experimental RP *
Bruno
Guimarães
Martins

COM326 Narrativa Jornalística Bruno
Souza Leal

COM673 Fundamentos da Comunicação Organizacional Camila
Mantovani

COM336 Laboratório de Assessoria em Comunicação Camila
Mantovani

COM055 COMUNICACAO E POLITICA
Camilo de
Oliveira
Aggio

PPGCOM A definir
Camilo de
Oliveira
Aggio

COM674 Seminário de Projeto Experimental - Jornalismo
Carlos
Alberto de
Carvalho

UNI106 TÓPICOS EM GÊNERO E SEXUALIDADE A: Comunicação, Narrativas Fílmicas e Relações de Gênero
Carlos
Alberto de
Carvalho

COM314 Processos de Criação em Mídias Digitais Carlos
D'Andrea

COM332 Estudos em Comunicação: Plataformas e Algoritmos Carlos
D'Andrea

COM349 LABORATORIO DE CRIACAO VISUAL - Cartaz
Carlos
Magno
Mendonça

COM088 Tóp. Com. Social: Mídia, Gênero e Sexualidade: Propaganda, representações de gênero e  sexualidades
Carlos
Magno
Mendonça

COM088 Tóp. Com. Social: Terra e território no cinema brasileiro contemporâneo
César
Geraldo
Guimarães

PPGCOM A definir
César
Geraldo
Guimarães

COM309 OFICINA DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS
Claudia
Cardoso
Mesquita

COM309 OFICINA DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS
Claudia
Cardoso
Mesquita

PPGCOM A definir
Claudia
Cardoso
Mesquita

COM339 Análises Semióticas EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Daniel
Melo
Ribeiro

COM088 Tóp. Com. Social: Análises Semióticas EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Daniel
Melo
Ribeiro

COM698 Estágio Supervisionado Obrigatório Daniel Reis
Silva

COM354 Tóp. Lab. Com. Social: Comunicação e Mobilização Social Daniel Reis
Silva

COM681 TÓPICOS EM LABORATÓRIO DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Comunicação e Mobilização Social Daniel Reis
Silva

COM027 História Social dos Meios
Delfim
Afonso
Junior
Delfim
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COM663 Teorias da Comunicação Afonso
Junior

COM309 Oficina de Narrativas Audiovisuais
Eduardo
Antônio
de Jesus

COM309 Oficina de Narrativas Audiovisuais
Eduardo
Antônio
de Jesus

COM330 Novas Estéticas da Imagem
Eduardo
Antônio
de Jesus

COM318 Teorias do Jornalismo Elton
Antunes

PPGCOM A definir Elton
Antunes

COM687 Aula Especial em RP: Diagnóstico em Comunicação Institucional
Fábia
Pereira
Lima

COM704 Estágio Supervisionado Obrigatório
Fernanda
Maurício
da Silva

COM704 Estágio Supervisionado Obrigatório
Fernanda
Maurício
da Silva

PPGCOM A definir
Fernanda
Maurício
da Silva

COM672 Som e Sentido
Graziela
Valadares
Vianna

PPGCOM A definir
Graziela
Valadares
Vianna

PPGCOM A definir Joana Ziller

COM354 Tóp. Lab. Com.Social: Comunicação e Expressão - Performance da presença
Juarez
Guimarães
Dias

COM354 Tóp. Lab. Com.Social: CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA - Projetos criativos de não-ficção para marcas
Juarez
Guimarães
Dias

COM348 LABORATORIO DE CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA
Juarez
Guimarães
Dias

UNI087 Comunicação e Performance em Textualidades Midiáticas e Não-midiáticas
Juarez
Guimarães
Dias

COM317 PROJETOS B I - PUBLICIDADE
Laura
Guimarães
Correa

COM325 PROJETOS C - PUBLICIDADE
Laura
Guimarães
Correa

COM351 LABORATORIO EM COMUNICACAO: Criação Visual - Fotografia
Laura
Guimarães
Correa

COM310 PROJETOS A I Luciana de
Oliveira

COM310 Projetos A I Luciana de
Oliveira

COM354 Tóp. Lab. Com. Social: Iconografias dos Povos Indígenas do Brasil e Relações com comunidades tradicionais Luciana de
Oliveira

COM681 TÓPICOS EM LABORATÓRIO DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Iconografias dos Povos Indigenas do Brasil e relações
com comunidades tradicionais

Luciana de
Oliveira
Márcio
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COM334 Laboratório Planejamento da Comunicação Simeone
Henriques

PPGCOM A definir
Márcio
Simeone
Henriques

COM354 Tóp. Lab. Com. Social: Produção de textos Crítica Cinematográfica Nísio
Teixeira

PPGCOM A definir Nísio
Teixeira

COM675 Projeto Experimental I – Jornalismo Orientação
de TCC

COM702 Projeto Experimental I – Jornalismo Orientação
de TCC

COM702 Projeto Experimental II – Jornalismo Orientação
de TCC

COM703 Projeto Experimental II – Jornalismo Orientação
de TCC

COM703 Projeto Experimental II – Jornalismo Orientação
de TCC

COM328 PROJETO EXPERIMENTAL I CS Orientação
de TCC

COM329 PROJETO EXPERIMENTAL II CS Orientação
de TCC

COM708 PROJETO EXPERIMENTAL I - PUBLICIDADE E PROPAGANDA Orientação
de TCC

COM709 PROJETO EXPERIMENTAL II - PUBLICIDADE E PROPAGANDA Orientação
de TCC

COM696 Projeto Experimental I RP Orientação
de TCC

COM697 Projeto Experimental II RP Orientação
de TCC

COM085 TECNICAS, PROCESSOS E LINGUAGEM DA PUBLICIDADE
Pablo
Moreno
Viana

COM034 AULA ESPECIAL - Tecnicas, Processos e Linguagens da Publicidade (Exclusiva para alunos de 1º período)
Pablo
Moreno
Viana

COM663 TEORIAS DA COMUNICACAO
Paula
Guimarães
Simões

COM337 Laboratório de Pesquisa
Paula
Guimarães
Simões

COM311 Linguagem, Técnicas e Processos do Jornalismo
Phellipy
Pereira
Jácome

COM354 Tóp. Lab. Com. Social: Rádio e mídias digitais
Phellipy
Pereira
Jácome

UNI130 Mídia, deficiência, corpo e acessibilidade
Regiane
Lucas
Garcêz

PPGCOM A definir
Regiane
Lucas
Garcêz

COM088 Tóp. Com. Social: Cinema e  Feminismo
Roberta
Oliveira
Veiga

PPGCOM A definir
Roberta
Oliveira
Veiga

COM086 Teorias da Opinião Pública

Rousiley
Celi
Moreira
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Maia

PPGCOM A definir

Rousiley
Celi
Moreira
Maia

COM354 Tóp. Lab. Com. Social: Criação e roteiro de obras seriadas da TV contemporânea
Simone
Maria
Rocha

PPGCOM A definir
Simone
Maria
Rocha

COM034 Aula especial
Sônia
Caldas
Pessoa

COM313 Projetos A II Valéria
Raimundo

COM354 Tóp. Lab. Com. Social: Comunicação e Divulgação Científica Valéria
Raimundo

COM681 TÓPICOS EM LABORATÓRIO DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Comunicação e Divulgação Científica Valéria
Raimundo

COM094 Planejamento em Comunicação Valéria
Raimundo

COM353 REDACAO PUBLICITARIA
Vanessa
Cardozo
Brandão

PPGCOM A definir
Vanessa
Cardozo
Brandão

COM687 Aula Especial RP: Introdução às Relações Públicas
Vanessa
Veiga de
Oliveira

PPGCOM A definir
Vanessa
Veiga de
Oliveira

5 ) Parecer para o Comitê de É ca em Pesquisa – COEP-UFMG. A câmara aprovou o parecer
consubstanciado para submissão ao COEP do projeto “Produzindo o futebol moderno: processos de
consumo dos espaços por torcedores no cenário de desterritorialização e arenização do futebol”,
tendo como pesquisadores responsáveis a profa. Ana Carolina Soares Costa Vimieiro e o mestrando:
André Quintão da Silva. Parecerista: profa. Laura Guimarães Corrêa. 6 ) Cronograma Tramitação
Projeto Pedagógico e Regulamento do Curso de Jornalismo no Colegiado de Graduação: O prof.
Elton Antunes, chefe do Departamento, comunicou à Câmara acerca do “Cronograma Tramitação
Projeto Pedagógico e Regulamento do Curso de Jornalismo no Colegiado de Graduação” enviado pela
Coordenação do curso. Segundo o cio da coordenação “a nova versão curricular visa diagnos car e
amenizar problemas iden ficados na versão atual, adaptando-a às exigências das Normas Gerais da
Graduação da UFMG, das Diretrizes Nacionais Curriculares de Jornalismo, bem como da legislação
que trata da integralização e curricularização de a vidades extensionistas”. O calendário do
Colegiado de Jornalismo para apreciação do projeto pedagógico tem previsão de encerramento em
16 de agosto - em conformidade com o prazo estabelecido pela Prograd no calendário acadêmico
para envio dos novos projetos pedagógicos àquela pró-reitoria - em primeiro de outubro de 2021.
Conforme o cio da coordenação, “as discussões da nova matriz curricular, que vêm sendo feitas
desde 2019, quando da instauração do Núcleo Docente Estruturante dos cursos da área da
Comunicação Social (o que permi u ampla reflexão conjunta dos cursos de Relações Públicas,
Publicidade e Propaganda, e Jornalismo), são respaldadas atualmente pelo Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Jornalismo, que mantém agenda paralela de reuniões para contribuições aos
ajustes finais do projeto em tramitação no pleno do Colegiado”. O Departamento de Comunicação
Social é o principal ofertante das AACs do curso de Jornalismo. A chefia lembrou então as condições
particulares em que o DCS se encontra para tratar a questão. O Departamento de Comunicação Social
é o principal ofertante de disciplinas para os cursos de Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas,
sendo responsável por mais de 95% das cargas horárias. Além desses cursos de graduação, o DCS
atualmente tem anuência concedida e é responsável também por oferta semestral no curso de
graduação em Turismo, no Ciclo Introdutório de Ciências Humanas (CICH), com um total de 4 turmas
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semestralmente, e mantém oferta regular de disciplinas nas Formações Transversais em
Acessibilidade e Inclusão, em Divulgação Cien fica, em Gênero e Sexualidade, em Saberes
Tradicionais, em Culturas em Movimento e Processos Cria vos, e em Estudos Internacionais. Nos
procedimentos adotados pela Universidade as anuências às disciplinas são concedidas uma a uma, a
par r de demandas apresentadas pelas coordenações de curso. Até o momento nunca haviam sido
concedidas anuências para solicitações de cursos de graduação da área de Comunicação em
separado, como cursos com matrizes curriculares dis ntas, exceto a confirmação de disciplinas já
existentes em ajustes curriculares, como aquele ocorrido em 2015 na separação dos cursos, ou na
criação da oferta para o turno noturno, por ocasião do Reuni em 2010. Trata-se, portanto, de uma
situação inédita vivida pelo Departamento. Como cursos com coordenações e projetos próprios, cada
colegiado tem cronogramas e dinâmicas próprias para elaborar as novas matrizes e elas não
tramitarão no departamento no mesmo momento. Nesse sen do, o Departamento, além da
par cipação de docentes em NDEs, colegiados e conversas com as coordenações, tem organizado por
meio de seminários discussões sobre como propor uma distribuição justa e planejada dos encargos
didá cos e de oferta de a vidades que competem ao DCS, no contexto de reformulação dos currículos
dos cursos da área de Comunicação. A chefia informou ainda que a expecta va é que o departamento
aprecie os pedidos de anuência do Curso de Jornalismo conforme os prazos estabelecidos pela UFMG
e até o encerramento do mandato da atual em 21/10/2021. 7) Planos de trabalho docente 2021: A
Câmara aprovou os planos de trabalho docentes para 2021 dos seguintes docentes: Ana Carolina
Vimieiro, André Guimarães Brasil, André Melo Mendes, Angela Salgueiro Marques, Ângela Maria
Carrato Diniz, Bráulio de Bri o Neves, Bruno Guimarães Mar ns, Bruno Souza Leal, Camila Maciel
Mantovani, Camilo de Oliveira Aggio, Carlos Alberto de Carvalho, Carlos Frederico D'Andrea, César
Geraldo Guimarães, Daniel Reis Silva, Delfim Afonso Junior, Eduardo Antônio de Jesus, Elton Antunes,
Fábia Pereira Lima, Fernanda Maurício da Silva, Geane Carvalho Alzamora, Graziela Valadares
Vianna, Joana Ziller de Araújo , Juarez Guimarães Dias, Laura Guimarães Correa, Luciana de Oliveira,
Márcio Simeone Henriques, Nísio Antônio Teixeira Ferreira, Pablo Moreno Fernandes Viana, Paula
Guimarães Simões, Phellipy Pereira Jácome, Regiane Lucas Garcêz, Roberta Oliveira Veiga, Rousiley
Celi Moreira Maia, Simone Maria Rocha, Sônia Caldas Pessoa, Valéria de Fá ma Raimundo, Vanessa
Cardozo Brandão, Vanessa Veiga de Oliveira. 8) Planejamento do Ensino Híbrido Emergencial (EHE):
O Chefe de departamento informou que as unidades acadêmicas, departamentos e colegiados estão
discu ndo orientações iniciais para planejamento cole vo da oferta e da retomada gradual de
a vidades presenciais para cursos de graduação da UFMG no contexto da pandemia. Destacou a
importância de que docentes e técnicos estejam atentos às demandas de informação para a
realização desse planejamento, em especial a retomada de a vidades administra vas e das
a vidades de ensino de graduação que poderão ter formatos híbridos conforme indicações e
orientações dos colegiados. No âmbito da Fafich o comitê local informou que irá apresentar diretrizes
para a adequação do uso do espaço da Fafich para a implementação da Etapa 2 na unidade,
considerando características de infraestrutura do prédio da Fafich e critérios quantitativos relativos ao
teto de ocupação dos espaços, de modo a garan r o distanciamento social e a implementação do
monitoramento das pessoas que circularão na Faculdade. 9) Professora voluntária: A Câmara
aprovou plano de trabalho proposto por Gabriella Hauber Pimentel, atualmente pesquisadora de pós-
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, com bolsa concedida
pela Fapemig/INCT, para atuar como professora voluntária. A professora irá atuar na orientação de
trabalhos de conclusão de curso de estudantes de graduação que se insiram nas áreas de interface
entre jornalismo, mídias digitais, polí ca e direitos humanos e na regência de disciplinas na interface
entre Comunicação, Polí ca e Direitos Humanos. O período previsto é de dois semestres le vos, a
par r do segundo semestre de 2021. O plano de trabalho foi avaliado a par r de parecer da profa.
Vanessa Brandão, que indicou que a proposta atende às normas legais e da UFMG e que a
pesquisadora tem perfil que pode oferecer contribuição para áreas contempladas pelos cursos de
graduação e que ela mantém vínculo com o PPGCOM. 10) Afastamento docente: A Câmara
Departamental foi comunicada da aprovação da proposta da profa. Laura Guimarães para atuação
como professora visitante sênior no exterior com prioridade 1 na chamada Capes PrInt, com a
concessão de 9 meses de bolsa. A câmara já havia aprovado o afastamento por 12 meses com
previsão para a saída a par r de março de 2022. A câmara aprovou que, tão logo seja confirmado o
afastamento, o departamento deverá solicitar uma vaga de professor subs tuto com perfil de atuação
nas áreas de “Publicidade – Direção de arte e criação publicitária” e com interesse em temá cas e
questões étnico-raciais.  11) Próximas reuniões: em virtude das férias previstas no calendário
acadêmico o chefe de Departamento propôs que as próximas reuniões de câmara ocorram em 06 de
setembro e 20 de outubro. 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
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presente ata, aprovada por deliberação da Câmara Departamental em 06/09/2021.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Leal, Coordenador(a) de curso de pós-
graduação, em 06/09/2021, 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 Andre Guimaraes Brazil, Professor do Magistério
Superior, em 06/09/2021, 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 João Luis Serra Manini, Assistente em Administração,
em 06/09/2021, às 14:08, 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 06/09/2021, às 14:08, 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 Daniel Melo Ribeiro, Coordenador(a) de curso, em
06/09/2021, às 14:08, 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 06/09/2021, às 14:20, 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 Sonia Caldas Pessoa, Coordenador(a) de curso, em
06/09/2021, 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 Elton Antunes, Chefe de departamento, em
06/09/2021, às 16:02, 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
0930324 e o código CRC 11F3CC34.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 0930324
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATA DA CÂMARA DEPARTAMENTAL 08/2021 EM 06/09/2021

De acordo com convocação prévia, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara do Departamento de
Comunicação Social no dia 06 de setembro de 2021, segunda-feira, às 14:00, de forma virtual por
meio do serviço de conferência Microsoft Teams. A reunião foi presidida pelo professor Elton Antunes,
chefe do Departamento de Comunicação Social (DCS). Es veram presentes Daniel Melo Ribeiro,
Coordenador do Colegiado de graduação em 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, Bruno Souza Leal, coordenador do Colegiado de
Pós-Graduação em Comunicação, André Brasil, representante da área de Imagem e Som, Rousiley
Maia, representante dos docentes do DCS, João Manini, representante do servidores técnico-
administra vos. A profa. Vanessa Cardozo Brandão, subchefe do Departamento de Comunicação
Social, e jus ficou sua ausência. No início dos trabalhos o chefe de Departamento solicitou a inclusão
de dois pontos de pauta: Grupo de Pesquisa em Ins tuições, Públicos e Experiências Cole vas – IPÊ e
pedidos de aprovação de ação de extensão, solicitação aprovada. A Câmara se reuniu então para
cumprir a seguinte ordem do dia. 1) Aprovação das atas de reunião de 07/06/2021 e 02/08/2021.
Aprovadas 2) Homologações: 2-1) Anuência para oferta da disciplina “Mídia, Gênero e Sexualidade”
no âmbito da Formação Transversal em Gênero e Sexualidade, por solicitação da profa. Joana Ziller.
2-2) Anuência para oferta da disciplina “Tópicos em Comunicação Social: Ciência, Plataformas e
Algoritmos” no âmbito da Formação Transversal em Divulgação Cien fica, por solicitação do prof.
Carlos d’Andréa. 2-3) Autorização para par cipação prof. Camilo De Oliveira Aggio no “Projeto de
Pesquisa nacional sobre cobertura vacinal, seus múl plos determinantes e as ações de imunização nos
territórios municipais brasileiros”, durante o período de 01/06/2021 a 31/01/2022. A pesquisa tem
como obje vo “analisar a situação atual e iden ficar os principais desafios à efe vidade da polí ca e
das ações de imunização nos territórios municipais em nível nacional, inves gando a queda da
cobertura vacinal e seus determinantes, com ênfase na hesitação vacinal” e no âmbito da UFMG é
coordenada pelo Departamento de Medicina Preven va e Social por meio do Núcleo de Educação em
Saúde Cole va (Nescon). 2-4) Aprovação da Ação de Extensão "Curso de Metodologias Inclusivas para
Pessoas com Deficiência no Ensino Superior", coordenada pelas professoras Sônia Pessoa e Camila
Mantovani. O curso tem como obje vo geral “promover a discussão de aspectos é cos e prá cos da
inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, tendo em vista as demandas que se
apresentam aos docentes no que concerne ao acolhimento, permanecia e aprendizagem desses
estudantes no contexto da universidade pública” e atende demanda da Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoal da Universidade Federal de Ouro Preto. 2-5) Anuência para oferta da
disciplina "Artes e O cios dos Saberes Tradicionais" (90 h, às segunda-feira), no âmbito da Formação
Transversal em Saberes Tradicionais, pelo prof. César Guimarães. 3) Relatórios de A vidades
Docentes 2020: A Câmara aprovou cronograma para apreciação dos Relatórios de A vidades
Docentes relativos ao ano de 2020 (ReDoc 2020). O Departamento adotará o seguinte calendário:

 

Ata FAFICH-DCM-CH 1033978         SEI 23072.215025/2020-10 / pg. 68



 Data Atividade Responsável

30/08/2021 1º extração de dados DTI

06/09/2021 Visualização ReDoc 2020 com dados da 1º extração Docentes

11/10/2021 2º extração de dados DTI

18/10/2021 Visualização ReDoc 2020 com dados da 2º extração Docentes

20/10/2021 Reunião de câmara Câmara

08/11/2021 3º extração de dados DTI

08/11/2021 Reunião de câmara - distribuição dos pareceristas Câmara

16/11/2021 Envio dos relatórios para pareceristas Secretaria

16/11/2021 Visualização ReDoc com dados da 3º extração Docentes

03/12/2021 Prazo para envio dos pareceres ao Departamento Pareceristas

06/12/2021 Reunião de Câmara: apreciação dos relatórios Câmara

17/12/2021 Data limite para apreciação dos relatórios docentes e
notificação à CPPD

Departamentos/ estruturas
equivalentes

4) Comunicações: 4-1) Quadrienal CAPES: O professor Eduardo de Jesus informou que integrará
comissão de Avaliação Quadrienal 2017 – 2020 da Capes para os programas de pós-graduação da
área de Comunicação e Informação. 4-2) Novos representantes na Câmara: A par r da reunião do
dia 06/09 assumiram mandatos os novos representantes na Câmara: as Profas. Paula Guimarães
Simões (Titular) e Rousiley Celi Moreira Maia (Suplente), como representantes docentes do
Departamento de Comunicação Social, e os técnicos João Luís Serra Manini (Titular) e Frederico
Augusto Vianna de Assis Pessoa (Suplente), como representantes do Corpo Técnico-Administra vo. Os
mandatos são para o período de 17/08/2021 a 16/08/2023. 4-3) Eleição para Chefia e Subchefia de
Departamento: Com inscrições de chapas entre os dias 01 de setembro a 11 de outubro, ocorre no
dia 18 de outubro, de 08h às 16h, as eleições para a chefia e subchefia do Departamento. Os
mandatos do prof. Elton Antunes e da profa. Vanessa Brandão se encerrarão em fins de outubro. 4-4)
Plano Ensino Híbrido Emergencial (EHE): As Coordenações dos Cursos de Jornalismo, de Relações
Públicas, de Comunicação e de Publicidade enviaram ao departamento planejamento e indicações de
disciplinas com a vidades presenciais durante a realização do Ensino Híbrido Emergencial (EHE) em
2021/2. Entre os critérios adotados para as propostas está o respeito ao turno de oferta do curso e a
proporcionalidade do número de alunos por turno. Estão previstas a vidades presenciais, conforme
cronogramas específicos, nas seguintes AACs: COM034 Aula Especial: Comunicação e Afetos na
Pandemia; COM687 Aula Especial RP: Introdução às Relações Públicas; COM354 (TLCS) Laboratório de
Rádio e Mídias Digitais; COM354 (TLCS) Laboratório de Comunicação e Expressão: perfomance da
presença; COM348 Laboratório de Criação Publicitária: projetos cria vos de não ficção para marcas;
COM349 Laboratório de Criação Visual: Cartaz; COM349 Laboratório de Criação Visual: Fotografia;
COM354 (TLCS) Laboratório de Comunicação e Esporte; COM337 Laboratório de Assessoria em
Comunicação; COM681 (TLRP) Laboratório de Iconografias dos Povos Indígenas do Brasil e relações
com comunidades tradicionais; COM687 Aula Especial em RP: Diagnós co em Comunicação
Ins tucional; COM336 Tópicos em Laboratório de Assessoria de comunicação; COM085 Técnicas,
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Processos e Linguagem da Publicidade ; COM353 Redação Publicitária; COM034 AULA ESPECIAL -
Universidade, Publicidade e Pandemia: Reflexões. 4-5) Plano de Adequação do Uso do Espaço da
Fafich: A chefia comunicou aos membros da câmara a finalização do “Plano de adequação do uso do
espaço da Fafich para implementação da Etapa 2”, pelo comitê local da unidade. O plano prevê
espaços ajustados às mudanças nas regras pela UFMG, com as definições sobre retorno das a vidades
administra vas e de gestão e das a vidades acadêmicas no semestre 2021/2. É importante que os
docentes e técnicos estejam atentos às orientações do plano divulgado pela Diretoria. Destaque-se a
indicação de que os docentes não programem a vidade de orientação em seus gabinetes e, quando
necessário o contato presencial, planejem tais encontros nos espaços externos abertos do prédio.
Também os grupos de pesquisa devem evitar a realização de encontros presenciais. 4-6) Novos
membros NDE de Publicidade e Propaganda: A coordenação do curso de Graduação de Publicidade
e Propaganda comunicou a eleição dos novos membros do Núcleo Docente Estruturante. São as
docentes Ana Carolina Soares Costa Vimieiro, Graziela Valadares Vianna, Roberta Oliveira Veiga e
Paula Guimarães Simões. Elas foram eleitas para cumprir mandatos de 4 anos no período de
30/08/2021 a 29/08/2025. 5) Indicações da Assembleia Departamental sobre novas matrizes dos
cursos de graduação: A chefia apresentou o relato das propostas levantadas pela Assembleia
Departamental realizada em 13 e 16 de agosto de 2021 para discu r “Critérios para avaliação de
pedidos de anuência de disciplinas de novas matrizes curriculares”. A assembleia finalizou processo
iniciado em 28/06, com a primeira sessão do seminário para apresentação de informações,
esclarecimentos, sugestões e perspec vas de como propor uma distribuição justa e planejada dos
encargos didá cos e oferta de a vidades que competem ao Departamento. Segundo a chefia, o
obje vo central foi buscar elaborar parâmetros e critérios para, dentre outras coisas, permi r uma
apreciação informada das novas matrizes curriculares em elaboração pelos colegiados de graduação
e Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos da área de Comunicação (Jornalismo, Publicidade
e Relações Públicas). Ficou definido que a chefia de departamento deve realizar levantamento com a
lista de a vidades acadêmicas curriculares (AACs) obrigatórias e opta vas ementadas dos três cursos
- na situação atual dos projetos pedagógicos em discussão e das disciplinas de Formação Transversal
já ofertadas - solicitando indicação pelos/pelas docentes das disciplinas de referência. Até a reunião
de Câmara, 36 dos 40 docentes relacionados responderam ao formulário. A chefia informou que os
professores Delfim Afonso e Fernanda Duarte jus ficaram não resposta, em virtude de expecta va de
que irão se afastar em breve das a vidades na UFMG, e que a profa. Ângela Carrato manifestou por
e-mail insa sfação com o processo de alterações curriculares no curso de Jornalismo. A Câmara
acolheu as indicações feitas pela assembleia, aprovou os “parâmetros para avaliação dos pedidos de
anuência de disciplinas” (conforme informa vo do dia 18/08/2021) e fez ajustes sobre as indicações
de itens a serem discu dos posteriormente pelo departamento: 5-1) Ensino à distância: Iniciar a
discussão acerca da u lização nas AACs do formato pedagógico de ensino a distância, conforme
disciplinas e cargas horárias definidas nos regulamentos dos cursos de graduação. 5-2) Equivalência
na transição de matrizes: Solicitar às coordenações de colegiados de cursos de graduação que
encaminhem as tabelas no formato da Prograd de equivalência de disciplinas dos projetos
pedagógicos em vigor com as disciplinas dos novos projetos pedagógicos aprovados para o período de
transição entre matrizes, com especial atenção à utilização das atividades dos projetos de extensão. 5-
3) “Curricularização” dos Projetos de extensão: Discu r a “compensação” na distribuição de
encargos didá cos de Projetos de extensão em formato de disciplinas, previstas nos projetos
pedagógicos dos cursos, e em Projetos de Extensão para aproveitamento de créditos pelos discentes,
conforme aprovação nos regulamentos dos cursos. 6) Anuência para A vidades Acadêmicas
Curriculares do curso de Jornalismo: A chefia informou o recebimento pelo DCS recebeu o cio do
colegiado de graduação de Jornalismo com “Solicitação de Anuência para A vidades Acadêmicas
Curriculares do Curso de Jornalismo”. Trata-se da proposta do novo projeto pedagógico em que o
curso de Jornalismo prevê a entrada de 20 alunos no primeiro semestre para o turno diurno e 40
alunos no segundo semestre para o noturno, alterando a entrada do projeto pedagógico vigente. As
anuências se referem aos dois turnos. A chefia constituiu comissão composta pelos profs.  André Brasil
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e Nísio Teixeira e pela profa. Paula Simões para, como instância revisora, apreciarem o conjunto das
ementas e nomenclaturas da proposta apresentada pelo curso de Jornalismo, verificando atualização
e terminologias, e informando de sua adequação, para subsidiar manifestação da câmara
departamental em sua próxima reunião. Até lá os/as demais docentes poderão consultar o arquivo
com ementas fazendo as devidas sugestões de ajustes. 7) Representantes do DCS nos colegiados de
graduação: A câmara aprovou a indicação de novos representantes do DCS para os Colegiados de
graduação do curso de Publicidade e Propaganda, de Relações Públicas e de Jornalismo, para
cumprirem mandatos de 06/09/2021 a 05/09/2023: Colegiado de graduação em Publicidade e
Propaganda: Juarez Guimarães ( tular); Carlos Magno Camargos Mendonça (suplente); Colegiado de
graduação em Relações Públicas: Fábia Pereira Lima ( tular); Márcio Simeone Henriques (suplente);
Colegiado de graduação em Jornalismo: Cláudia Cardoso Mesquita ( tular); Simone Maria Rocha
(suplente). Para a indicação a chefia ponderou que, até o momento, mesmo com três colegiados
dis ntos, o departamento vinha replicando os mesmos representantes para os três órgãos. Dadas as
atuais dinâmicas autônomas e agendas próprias de cada instância, essa é uma polí ca que não se
mantém como a mais apropriada. Da mesma maneira, constatou-se que o conjunto das e dos
docentes vêm ocupando concomitantemente mais de uma representação ou cargos e funções no
âmbito do departamento, colegiados de graduação e pós e outras instâncias da unidade e da
universidade. 8) Relatório de a vidades 2020 profa. Simone Rocha: A câmara aprovou o relatório
de a vidades 2020 da profa. Simone Rocha, para compor processo de promoção para a classe de
professora tular. O parecer do relatório foi produzido pela professora Graziela Vianna. 9) Encargos
2021/2 – Ajustes: A câmara aprovou os seguintes ajustes na atribuição de encargos didá cos para
graduação em 2021/2. A docente voluntária Gabriella Hauber irá ministrar a AAC COM354/COM681 -
Tópicos em Laboratório de Comunicação Social: Comunicação, Desigualdades e Direitos Humanos
(carga horária: 90h; dia e horário: quinta-feira pela manhã; Vagas: 30). O laboratório COM354 - Tóp.
Lab. Com. Social: Criação e roteiro de obras seriadas da TV contemporânea, de responsabilidade da
profa. Simone Rocha, foi transferido para quinta-feira à noite. 10) Planos de trabalho 2021: A
câmara aprovou os planos de trabalho para 2021 da profa. Cláudia Mesquita e do prof. Carlos
Mendonça. 11) Projeto de Extensão, ensino e pesquisa “Rádio Terceiro andar”: A câmara aprovou a
renovação do projeto de extensão, ensino e pesquisa “Rádio Terceiro andar”, que tem como docentes
responsáveis a profa. Sônia Pessoa e o prof. Phellipy Jácome. A vigência do projeto será de
06/09/2021 a 05/09/2023 e trata-se de proposta já em desenvolvimento desde junho de 2017. 12)
Grupo de Pesquisa em Ins tuições, Públicos e Experiências Cole vas – IPÊ: Foi aprovada criação do
Grupo de Pesquisa em Ins tuições, Públicos e Experiências Cole vas - IPÊ. O grupo irá subs tuir o
Grupo de Pesquisa em Comunicação, Mobilização Social e Opinião Pública, Mobiliza. O líder será o
Prof. Márcio Simeone Henriques e também integram a equipe a profa. Fábia Lima, o prof. Daniel Reis
e a profa. Vanessa Veiga de Oliveira. 13) Ações de extensão DCS/CEDECOM: A câmara aprovou a
ação de extensão “Comunicação e Divulgação Cien fica em Rede”, coordenada pela servidora
técnico-administra va do Cedecom Flávia Moraes Moreira Barros, com coordenação acadêmica da
Professora Fábia Lima. O projeto, com vigência até 31 de dezembro de 2025, tem como obje vo
“aprimorar ainda mais o trabalho realizado pelo Cedecom de forma a atender a essa nova etapa de
atuação como integrante da Rede de Divulgação Cien fica da UFMG”. Por solicitação também da
profa. Fábia Lima, a câmara aprovou pedido de prorrogação de ações de extensão coordenadas por
servidores técnico-administra vos no Centro de Comunicação (Cedecom) da UFMG e que tem a
docente na coordenação acadêmica. As ações prorrogadas foram: Projeto Vivências: estratégias
comunicacionais para ampliar o debate sobre a saúde mental na UFMG - Coordenador: Gustavo
Henrique Gonçalves Cunha; Projeto Cedecom Mul mídia - Coordenador: Flávio de Almeida; Projeto
AMPLIAR: novas possibilidades de comunicação audiovisual na UFMG - Coordenador: Felipe Sartoreto
Correa Klimsa; Evento Colóquio Universidade e Comunicação Pública - Coordenador: Flávio de
Almeida; Projeto Comunicação acessível: inclusão e acesso à informação de pessoas com deficiência -
Coordenador: Felipe Sartoreto Correa Klimsa; Programa CONEXÕES – Comunicação ins tucional no
cenário contemporâneo - Coordenador: Flávio de Almeida. 14) Informes: 60 anos do Curso de
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Comunicação Social - O Coordenador do curso de graduação em Comunicação Social, prof. Daniel
Ribeiro, informou da intenção de organizar a vidade rela va à comemoração “60 anos do curso de
Comunicação”. Também os docentes Nísio Teixeira, Phellipy Jácome e Vanessa de Oliveira integram
grupo de trabalho para planejar as a vidades e convidam outros docentes e técnicos interessados a
entrarem em contato e par cipar da organização. Novo projeto pedagógico do Curso de Relações
Públicas: A coordenação do curso de graduação de Relações Públicas informou que a reforma do
projeto pedagógico do curso de Relações Públicas será subme da paralelamente com o pedido de
ampliação de vagas e de mudança de turno. A reforma do projeto pedagógico considera a realidade
atual do curso de 20 vagas, turno manhã. Quando for aprovada a mudança de vagas e de turno, o
colegiado então submeterá um pedido de ajuste curricular. Próxima reunião: o chefe de
Departamento informou que a próxima reunião de câmara deverá ocorrer no dia 20 ou 21 de outubro
em virtude do calendário acadêmico e o início do semestre. 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
21/10/2021.

Documento assinado eletronicamente por João Luis Serra Manini, Assistente em Administração,
em 21/10/2021, 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 Pablo Moreno Fernandes Viana, Coordenador(a) de
curso, em 21/10/2021, 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 Phellipy Pereira Jacome, Subcoordenador(a), em
21/10/2021, às 14:12, 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 Daniel Melo Ribeiro, Coordenador(a) de curso, em
21/10/2021, às 14:12, 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 Cardozo Brandao, Subchefe de
departamento, em 21/10/2021, às 14:12, 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 21/10/2021, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Paula Guimaraes Simoes, Professora do Magistério
Superior, em 21/10/2021, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Cristina Salgueiro Marques, Professora do
Magistério Superior, em 23/10/2021, às 08:51, 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
06/12/2021, às 17:16, 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
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https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1033978 e o código CRC 9D909C93.

Referência: Processo nº 23072.215025/2020-10 SEI nº 1033978
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