
ATA  DA  SEPTUAGÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  DO  COLEGIADO  DE  CURSO  DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO. Aos 26 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às
16 horas reuniu-se o Colegiado de Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ, na sala 2.24 do
Prédio ReUni  no Campus Tancredo Neves. Estavam presentes a/os professores (as) Luciene Fátima Tófoli,
coordenadora do curso, que presidiu a reunião, João Barreto da Fonseca (vice-coordenador), Luiz Ademir de
Oliveira  e  os  professores  convidados,  Jairo  Faria  Mendes,  Filomena  Avelina  Bomfim,  Najla  Passos,
Alessandra de Falco Brasileiro e Paulo Henrique Caetano. A Professora Luciene Fátima Tófoli leu a pauta e
discutiram  os  seguintes  itens:  ITEM  1:  Distribuição  das  Orientações  em  Projeto  Experimental  1º

semestre de 2019: Profº Luiz Ademir de Oliveira (os alunos Vanessa Carolina Vicente, Juliano Paravizo
Mira,  Clara  Fernandes Santos  e  Nara  Mendonça Resende),  Profª  Filomena Bomfim (Graziela  Aparecida
Silva, João Henrique Silva Castro, e Mariana Barros Verísssimo), Profº Jairo Faria Mendes (Amanda Cristina
Rodrigues Batista, Thaís Inês de Morais Carvalho, Thaís Modesto Machado, Emanuel Claudinei das Neves
Reis  e  Júlia  Lemos  França),  Profº  João  Barreto  (Tainara  Paula  Renato,  Hugo  Gonze,  Thaís  Marques  e
Mariana de Paula  Ribeiro),  Profª  Kátia  Lombardi  (Nicollas  Gustavo Resende Marques,  Rafael  Senna de
Alcântara, Frederico Edsley Reis da Silva), Profª Luciene Tófoli (Brenda Lima de Almeida, Elaine Cristina
Maciel,  Juliana Menezes Lima Felipe Gualhardo e Lucas José da Silveira),  Profª  Raruza Keara (Vinicius
Candido da  Costa  e  Ricardo Vinicius  de  Moraes  Nascimento),  Profª  Vanessa  Maia  (João  Pedro  Justino
Mendes e Talita Tonso), Profª  Alessandra Falco (Clara Rita Rosa), Profº Paulo Henrique Caetano (Paula
Caroline Ribeiro e Lucas  Almeida Gonçalves  Maranhão),  Profª  Najla  Passos  (Paulo José de Carvalho e
Alisson dos Santos Joana).  ITEM 2: Prazos para TCC – como aprovado no ano passado, os alunos terão
que cumprir prazos na entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Terão um prazo para a elaboração
dos capítulos teóricos, no caso de monografia, e do referencial do memorial descritivo, no caso de produtos,
para que possam no final do semestre estarem aptos a defender o TCC na Banca Avaliadora. Outro prazo diz
respeito à entrega final do Trabalho de Conclusão de Curso, semanas antes da defesa. Por fim, ocorrida a
defesa, para que receba o diploma do curso, o aluno deverá encaminhar a versão final em formato pdf e, se
necessário,  exemplar  do  produto  resultante  do  TCC.  Os  prazos  serão  definidos  em  nova  reunião  e
apresentados aos alunos do sétimo e oitavo período. ITEM 3: Disciplinas extemporâneas: houve um grande
número de pedidos de disciplina extemporânea, de alunos que estão cursando períodos diferenciados no curso
(Cícera Rosa, Talita Tonso, Pedro Jacobson, Joyce Stampini, Paula Ribeiro, Arthur Raposo, Nicole Duarte,
Cássia  Lima,  Hugo  Corrêa,  Alisson  dos  Santos  e  Juliana  Paravizo  Mira).  A  professora  Luciene  Tófoli
informou que a UFSJ tem resolução normativa que regulamenta o oferecimento de disciplinas extemporâneas
e que tal documento deve seguir como parâmetro para que o Colegiado delibere sobre acatar ou não o pedido
dos alunos. Outra decisão tomada foi a de que só serão aceitos os pedidos de disciplina extemporânea para os
alunos que estão na fase final do curso, faltando apenas a elaboração e defesa do TCC e disciplinas que não
estão sendo oferecidas e que justificam o pedido do oferecimento em caráter extemporâneo. Analisados os 11
casos solicitados, o Colegiado verificou que somente os pedidos da aluna Juliana Paravizo Mira (que solicitou
as disciplinas extemporâneas de Seminário III e Empreendedorismo), e do aluno Alisson dos Santos Joana
(que  solicitou  Análise  Crítica  da  Mídia  como  extemporânea)  foram  acatados.  Ficaram  responsáveis  de
oferecer  a  disciplinas  os  professores  Luiz  Ademir  de  Oliveira  (Seminário  III),  Najla  Passos
(Empreendedorismo) e Vanessa Maia Barbosa de Paiva (Análise Crítica da Mídia). No caso deste semestre,
os dois alunos que serão contemplados com as extemporâneas devem encaminhar um capítulo teórico (no
caso de monografia) pronto ou o memorial descritivo (no caso de produto) até o final de março. No caso dos
semestres seguintes, ao encaminhar a solicitação de disciplina extemporânea, deve vir junto o capítulo teórico
ou o memorial descritivo para avaliação do Colegiado. Tal deliberação do colegiado passa a vigorar para os
próximos semestres e será informada aos alunos do curso. ITEM 4: Recepção de Calouros pelo CA: ficou
definido que no dia 12 de março de 2019 será feita uma recepção dos calouros pelo Centro Acadêmico e pela
Coordenação do Curso, com apresentação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), de projetos de ex-alunos e
de projetos em andamento, além das atividades programadas pelo CA. Todos os alunos serão liberados para
participar deste evento.  ITEM 5: Trabalhos da Comissão de Revisão do PPC:  o professor Luiz Ademir
comunicou que havia recebido por e-mail do professor Ivan Figueiredo (pró-reitor de Extensão e Assuntos
Comunitários)  que serão feitas  mudanças  no sentido de inserir,  com contagem de horas  para  os  alunos,
atividades extensionistas. Tal resolução ainda está em fase de finalização e será apresentada até agosto. Por
isso, Luiz Ademir recomendou que sejam iniciadas as discussões dos ajustes do PPC, mas que a Comissão
deve aguardar tal  documento para que as mudanças contemplem esta nova alteração da UFSJ.  ITEM 6:
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Semana Acadêmica: o Colegiado acatou o pedido do Centro Acadêmico para que reserve as datas de 7 a 11
de outubro de 2019 para que o CA possa promover a Semana Acadêmica. Os docentes prontificaram-se a
colaborar no que for necessário.  Foi discutido ainda,  como sugestão do professor Luiz Ademir,  que seja
realizado um evento também contemplando os 10 anos do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da
UFSJ. O Colegiado acatou a sugestão e sugeriu que uma comissão formada pelos professores Luiz Ademir,
Filomena Bomfim e Jairo Faria se encarregasse de organizar e que tal evento não será feito no mesmo período
que a Semana Acadêmica, por se tratarem de eventos diferenciados.  ITEM 7: Estágio:  o professor Jairo
Faria,  responsável pelo setor de estágio no curso,  informou que estará providenciando um relatório mais
simplificado para que os alunos apresentem no final de realização do estágio. Quando pronto, apresentará para
o colegiado.  ITEM 8: Licença:  a professora Alessandra de Falco Brasileiro Lermen pediu a palavra para
informar que em 2020 solicitará  um afastamento para  acompanhamento de cônjuge,  a princípio,  por  um
período de 1 (um) ano.  Ela acompanhará o cônjuge que irá desenvolver trabalhos no Rio de Janeiro.  A
professora disse que já está se informando sobre todas as providências junto ao Setor de Pessoal e adiantou
que, no caso de seu afastamento, o curso poderá solicitar um professor substituto.  Os docentes afirmaram que
por se tratar de um direito da docente não cabe questionamentos, mas que o assunto deverá ser tratado no
fórum adequado, que é a Assembleia Departamental. ITEM 9 – Site: com a volta da professora Alessandra de
Falco, o site do curso será vinculado às disciplinas de Comunicação Digital e Webjornalismo e Oficinas de
Webjornalismo.  Ela  ficará  responsável  de  supervisionar  os  trabalhos  que  serão  feitos  por  monitores  das
disciplinas.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  às  dezoito  horas,  a  coordenadora  do  curso  de  Comunicação
Social/Jornalismo, Profª Luciene Fátima Tófoli, deu por encerrada a reunião. Após lida e aprovada, a ata será
assinada pelos membros do Colegiado de Curso. São João del-Rei,  26 de fevereiro de 2019.
Profª Luciene Fátima Tófoli ______________________________________________

Profº João Barreto da Fonseca _____________________________________________

Profº Luiz Ademir de Oliveira ___________________________________________

João Vitor Bessa C. De Souza (representante discente) ____________________
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