
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO. Aos 22 dias do mês de novembro de dois mil e 2 

dezesseis, às quatorze horas, reuniu-se o Colegiado de Curso de Comunicação Social – Jornalismo 3 

da UFSJ, na sala 2.23, do Prédio ReUni, no Campus Tancredo de Almeida Neves. Estavam presentes 4 

a professora Kátia Hallak Lombardi, coordenadora do curso de Comunicação Social, que presidiu a 5 

reunião, os professores João Barreto da Fonseca (vice-coordenador), Francisco Ângelo Brinati, 6 

Luciene Fátima Tófoli, Paulo Henrique Caetano, membros do Colegiado, os professores Cristiano 7 

Otaviano, Alessandra de Falco Brasileiro, Luiz Ademir de Oliveira e Vanessa Maia Barbosa de 8 

Paiva e o aluno, representante discente, Willian José de Carvalho. A Professora Kátia Hallak 9 

Lombardi leu a pauta e foram discutidos os seguintes itens: ITEM 1: Aprovação de Edital para 10 

concurso de professor substituto para a vaga da professora Vanessa Maia (Pós-Doc em 2017): 11 

Edital do CPD 086/2016 – Área: Teorias e métodos no campo da comunicação e do jornalismo em 12 

suas especificidades e nas suas interfaces sociais/Práticas jornalísticas nos diferentes formatos 13 

midiáticos (impresso, rádio, tv e web). A banca será composta pelos professores João Barreto, 14 

Francisco Brinati e Luciene Tófoli. O professor Luiz Ademir de Oliveira é o suplente. A seleção terá 15 

início no dia 19 de dezembro de 2016. ITEM 2: Solicitação aluna Claudia Simões Coelho 16 

Campos: a aluna pediu a prorrogação do prazo de integralização no curso de Jornalismo por um 17 

semestre para concluir o trabalho de conclusão de curso. O pedido foi deferido. ITEM 3: 18 

Solicitação de empréstimo de câmera fotográfica para a empresa júnior Mosaico: a equipe 19 

pediu ajuda ao curso no sentido de emprestar câmeras fotográficas para a cobertura do II Colóquio 20 

Paulo Freire, evento organizado pelo curso de Pedagogia, que acontecerá nos dias 29/11, 30/11 e 21 

01/12 de 2016. O professor Paulo Caetano esclareceu que as empresas juniores têm CNPJ e, 22 

portanto, não estão vinculadas formalmente ao curso. Como o equipamento do laboratório é 23 

exclusivo para o ensino, ficou acordado que, excepcionalmente, serão emprestadas as duas câmeras 24 

que são destinadas aos integrantes da VAN, agência de notícias do curso. Os professores João 25 

Barreto e Luciene Tófoli sugeriram que a Mosaico por ser uma empresa júnior e ter o perfil de 26 

empreeendedorismo, faça campanhas para angariar recursos para conseguir comprar equipamentos, 27 

contando inclusive com a ajuda dos docentes do curso. ITEM 4: site do curso: ficou acertado entre 28 

os professores que o conteúdo do site do curso de Comunicação Social/Jornalismo, até então com 29 

provedor pago pelos professores, deverá ser migrado para uma plataforma sem custos. A professora 30 

Alessandra de Falco ficou encarregada de solicitar ao NTINF a integralização do site ao da UFSJ. 31 

ITEM 5: Jornal Laboratório Ora pro Nobis: ficou acordado que o jornal Ora Pro Nobis ficará 32 

vinculado às disciplinas de jornalismo impresso para otimização da produção. ITEM 6: Bancas de 33 

TCC: em virtude da greve, as bancas de TCC para (as) alunos (as) que tiverem urgência em 34 

defender serão montadas na semana dos dias 12 a 16 de dezembro de 2016. ITEM 7: Estágio 35 

Regulamentado: a Comissão de Estágio, composta pelos professores Luciene Tófoli 36 

(coordenadora), Cristiano Otaviano e Jairo Faria, se comprometeu a apresentar uma proposta para 37 

ser discutida com o corpo docente até a segunda semana do início do próximo semestre letivo. Tal 38 



procedimento é necessário, pois o estágio regulamentado entrará em rigor em 2017. ITEM 8: 39 

Mestrado: O professor Luiz Ademir ao apresentar os itens que devem ser preenchidos no Aplicativo 40 

de Cursos Novos (APCN) para criação do mestrado frisou que é preciso um trabalho coletivo dos 41 

professores do curso e que a implantação do mestrado implicará em mais encargos didáticos na 42 

graduação e no mestrado, encargos administrativos (coordenador e vice e colegiado no mestrado). 43 

Mas, se implica em mais trabalho, também não enfrentar o desafio de criar um mestrado agora 44 

poderá nos colocar numa situação secundária no contexto da universidade e em relação a outros 45 

cursos, já que temos uma graduação muito bem avaliada. Todos os professores presentes na reunião 46 

mostraram interesse em participar da implantação do mestrado e estão cientes dos novos encargos e 47 

atribuições que deverão assumir. Em virtude do professor Ivan Vasconcelos estar exercendo a 48 

função de Pró-Reitor de Extensão, o professor Francisco Brinati foi convidado para substituí-lo na 49 

Comissão de Mestrado. Os professores discutiram sobre as características do mestrado profissional e 50 

do acadêmico e sobre qual a melhor proposta se adapta ao perfil do curso. O professor João Barreto, 51 

presidente da Comissão de Mestrado, composta também pelo professor Luiz Ademir de Oliveira, 52 

sugeriu que o Mestrado seja voltado para a área de concentração “Ética e Imagem”, dividida em 53 

duas linhas de pesquisa. Todos se comprometeram a estudar as propostas apresentadas para serem 54 

discutidas na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às dezessete e trinta horas, a 55 

coordenadora do curso de Comunicação Social/Jornalismo, professora Kátia Hallak Lombardi, deu 56 

por encerrada a reunião. Após lida e aprovada, a ata foi assinada pelos membros do Colegiado. São 57 

João del-Rei,  22 de novembro de  2016. 58 
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