
ATA  DA  SEPTUAGÉSIMA  SEGUNDA  REUNIÃO  DO  COLEGIADO  DE  CURSO  DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO. Aos 03 dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 17
horas e 45 minutos 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, Luiz Ademir de Oliveira e os
professores convidados, Jairo Faria Mendes, Filomena Avelina Bomfim, Najla Passos, Raruza Keara Teixeira
Gonçalves e como representante discente a aluna Samara dos Santos Machado. A Professora Luciene Fátima
Tófoli leu a pauta e discutiram os seguintes itens: ITEM 1: Solicitação da profª Filomena sobre transporte
de alunos das escolas públicas para participarem de oficinas nas aulas de Seminários II – Turma B: a
coordenadora passou a palavra à professora Filomena Bomfim para que explicasse a sua demanda. Filomena
informou que, neste semestre, está oferecendo, no sétimo período, a disciplina Educomunicação (que é para
todos os alunos da turma) e Seminários em Comunicação II – Educomunicação Socioambiental, oferecida
todas as quintas-feiras,  às 17 horas.  Informou, ainda,  que houve pouco interesse dos alunos do curso de
Jornalismo e que dos 4 matriculados apenas 1 permaneceu. A disciplina conta com outros 3 alunos – que são
professores da rede pública de ensino médio de São João del-Rei que estão fazendo como optativa. Disse
ainda que a proposta é uma parceria com a entidade de catadores de lixo, num viés extensionista. Como plano
de ensino, estão previstas oficinas com os alunos das escolas de ensino médio onde as professores lecionam.
Estes alunos viriam até ao Campus Tancredo Neves (CTAN) para participar de oficinas com as professoras.
Informado sobre a proposta, foram feitos alguns questionamentos. O professor Luiz Ademir questionou o fato
de a disciplina ter apenas 1 aluno do curso, já que temos um número relativamente reduzido de professores e
alguns estão em fase de pós-doutoramento afastados (Francisco Brinati e Cristiano Otaviano). No entanto, ele
deixou claro que a responsabilidade não é da professora, mas que se deve repensar a oferta de disciplina às 17
horas, tendo em vista que o curso é noturno. Outra alternativa é que já que são oferecidos duas ofertas de
seminário em cada período tenha um limite de alunos matriculados, para que não haja uma discrepância de
uma disciplina com mais de 30 alunos e outro com menos de 10. Mas as professoras Vanessa Maia e Luciene
Tófoli ponderaram que tais discussões devem ser feitas em outro momento, já pensando no próximo semestre
que  fosse  resolvido  a  demanda  mais  emergencial  da  professora  Filomena.  Dito  isso,  a  professora  Kátia
Lombardi sugeriu que em vez de oficinas, já que os alunos não poderão fazer uso dos equipamentos dos
laboratórios,  tal  proposta  fosse  configurada  como visita  técnica,  em que  os  técnicos  dos  4  laboratórios
(Multimídia,  Fotografia,  TV e Rádio)  pudessem explicar  para  os  alunos do ensino médio o processo de
funcionamento  dos  laboratórios  e  como  os  produtos  são  elaborados.  A  sugestão  foi  acatada  tanto  pela
professora como pelos demais presentes. Ficou definido, então, que a professora Filomena agendaria 3 (três)
datas para que os alunos viessem ao CTAN para as visitas técnicas. A professora Luciene Tófoli informou
que o curso tem recursos financeiros para custear o deslocamentos dos alunos de seus colégios até o CTAN e
o retorno. Ficou claro que a responsabilidade em relação aos alunos visitantes cabe aos professores do ensino
médio  que  estão  cursando  a  disciplina  e  vão  organizar  quem  estará  participando.  Quanto  ao  uso  dos
laboratórios, os coordenadores do Lab. Fotografia (kátia), do Lab. Rádio (Luciene) e do Lab. TV (Vanessa)
afirmaram  que  comunicariam  os  técnicos  para  recepcionar  os  alunos.  Ficou  apenas  restando  avisar  à
professora Alessandra de Falco, responsável pelo Laboratório Multimídia.  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,  03 de abril de 2019.
Profª Luciene Fátima Tófoli _______________________________________________

Profº Luiz Ademir de Oliveira ___________________________________________

Prof. João Barreto da Fonseca _______________________________________

Samara dos Santos Machado (representante discente) _____________________
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