
ATA DA SEXAGÉSIMA NONA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO. Aos 23 dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 2 

às 18 horas, reuniu-se o Colegiado de Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ, na sala 3 

2.24 do Prédio ReUni  no Campus Tancredo Neves. Estavam presentes a/os professores (as) Luciene 4 

Fátima Tófoli, coordenadora do curso, que presidiu a reunião, Francisco Ângelo Brinati, Cristiano 5 

Otaviano, Luiz Ademir de Oliveira e João Barreto da Fonseca e a professora Kátia Hallak Lombardi. 6 

A professora Luciene Fátima Tófoli abriu a reunião extraordinário informando que era para tratar de 7 

um assunto específico referente ao Memorando 9/2018 (PIPAUS) em que o coordenador do 8 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, prof. Dr. Adilson Siqueira, 9 

faz solicitação de uso do laboratório e de equipamentos do Laboratório de Processos Fotográficos. 10 

Luciene Tófoli fez, então, a leitura do documento e os presentes então discutiram a questão. A 11 

professora Kátia Lombardi, coordenadora do Laboratório de Processos Fotográficos, leu o 12 

regulamento do laboratório para os presentes e trouxe informações sobre a atual situação do 13 

laboratório em relação a demandas de uso do espaço e de equipamentos de disciplinas ofertadas 14 

regularmente pelo curso e alertou sobre a necessidade de manutenção dos equipamentos haja vista 15 

que muitos já estão com defeito. Em relação ao assunto, a professora Luciene Tófoli, que ministra 16 

neste semestre a disciplina Oficina de Telejornalismo – Turmas A e B – afirmou que o curso 17 

enfrenta um sério problema, já que o Laboratório de Televisão ainda não dispõe de equipamentos 18 

para as atividades de ensino, incluindo a realização dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 19 

Ela disse que os dois últimos editais para compra de equipamento não contemplaram os pedidos 20 

feitos pelo curso. Isso significa que o Laboratório de Televisão não tem sequer câmera para gravação 21 

de externas. Em função deste quadro, os equipamentos do Laboratório de Processos Fotográficos, 22 

como as câmeras, têm sido utilizados para todas as disciplinas práticas do curso relacionadas ao uso 23 

da imagem. Como não há previsão de lançamento de editais para aquisição de equipamentos, os 24 

professores manifestaram preocupação com o sucateamento do Laboratório. Diante de tais questões, 25 

o Colegiado deliberou que, no momento, não há possibilidade de empréstimo de equipamentos. No 26 

entanto, quanto ao espaço físico, os integrantes afirmaram que pode atender, desde que seja feito um 27 

pedido formal no início do semestre, constando as seguintes informações: datas e horários a serem 28 

utilizados, qual a finalidade, professor responsável e número de alunos. Nada mais havendo a tratar, 29 

às dezenove horas, a coordenadora do curso de Comunicação Social/Jornalismo, Profª Luciene 30 

Fátima Tófoli, deu por encerrada a reunião. Após lida e aprovada, a ata será assinada pelos membros 31 

do Colegiado de Curso. São João del-Rei,  23 de maio de 2018. 32 
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