
ATA  DA  SEPTUAGÉSIMA  TERCEIRA  REUNIÃO  DO  COLEGIADO  DE  CURSO  DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO. Aos 21 dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 16
horas reuniu-se o Colegiado de Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ, no Laboratório de TV
do Prédio ReUni no  Campus Tancredo Neves.  Estavam presentes a/os professores (as) Filomena Avelina
Bomfim (coordenadora pró-tempore do curso), que presidiu a reunião, e os integrantes do Colegiado - João
Barreto da Fonseca, Luiz Ademir de Oliveira e Jairo Faria Mendes, além dos professores convidados Kátia
Hallak Lombardi e Marina Botelho. A Professora Filomena Bomfim leu a pauta e os presentes discutiram os
seguintes itens:  ITEM 1: Atraso na entrega de equipamentos do Laboratório Multimídia:  a professora
Filomena  convidou o técnico do  Laboratório  Multimídia,  Mark  Tom,  para  expor  um problema que  está
ocorrendo no  setor.  A aluna  Agnes  Monteiro  e  o  aluno Rafael  de  Paula,  do  oitavo  período,  estão  com
computadores  do  laboratório  desde  junho.  De  acordo  com  as  normas  do  laboratório,  os  equipamentos
deveriam ter sido entregues antes do período de férias. Diante da questão, por unanimidade, decidiram que
deve ser enviada uma advertência aos alunos sobre a obrigatoriedade de devolução no prazo de 15 dias. O
professor Luiz Ademir lembrou que os dois alunos estão no oitavo período e desenvolvendo o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) e sugeriu que, caso venham a solicitar os equipamentos novamente, tenham o
prazo de 1 (um) mês, tendo em vista o TCC. Mas que o pedido tenha assinatura do professor orientador e que
as renovações de empréstimo sejam feitas no prazo. ITEM 2: Solicitação de disciplinas extemporâneas dos
alunos: foram encaminhados 9 (nove) pedidos dos alunos referentes à oferta de disciplinas extemporânea. O
aluno Arthur Raposo encaminhou o pedido da disciplina Educomunicação, justificou que precisa formar e,
conforme exigência do Colegiado, anexou o primeiro capítulo da sua monografia. O pedido foi aceito e ela
será oferecida pelo professor Luiz Ademir,  seu orientador.  O segundo pedido aceito foi  do aluno Carlos
Eduardo de Oliveira Cardoso, que, por ter entrado por transferência interna, está com algumas disciplinas
dissonantes da grade curricular. Para que não tenha que fazer mais um semestre em 2020, solicitou que seja
oferecida  a  disciplina  de  Pesquisa  em Comunicação  e  em Jornalismo.  O pedido  foi  acatado  e  ela  será
oferecida pelo professor Luiz Ademir. Quanto aos pedidos dos alunos Alisson dos Santos, Paula Caroline
Ribeiro, Joyce Furtado e Agnes Monteiro, como não foi anexado parte do TCC que é uma exigência do
Colegiado, não foi aprovado e o Colegiado decidiu dar mais um prazo de 15 dias para que encaminhem o
material a ser analisado por uma comissão indicada pela coordenação. Eles já foram avisados por e-mail. Por
fim, no caso dos pedidos de João Henrique Silva Castro (que já defendeu o TCC, mas está pendente em
algumas matérias) e Lucas Almeida Gonçalves Maranhão (que defenderá o TCC no início do semestre, mas
também está pendente em algumas disciplinas), a justificativa é de que conseguiram um emprego em outra
cidade,  o que os impossibilita de cursar presencialmente a disciplina.  O Colegiado determinou que fosse
pedido comprovante do vínculo ou do processo de seleção do emprego para que possa oferecer as disciplinas.
ITEM  3  -  Solicitação  da  profª  Filomena  sobre  transporte  de  alunos  das  escolas  públicas  para
participarem de oficinas nas aulas de Seminário I – Turma B –  a professora Filomena Bomfim pediu
novamente que o Colegiado libere recursos para que ela possa oferecer na sua disciplina, oficinas para alunos
de escola pública que farão 4 (quatro) visitas às instalações do Curso de Comunicação Social – Jornalismo no
CTAN, atividades estas que estão ligadas à concepção extensionista da sua disciplina. Os matriculados na sua
disciplina  Educomunicação  Socioambiental  irão  oferecer  a  estes  alunos  de  escola  pública  oficinas  de
educomunicação. Por unanimidade, foi aprovado o pedido. A professora Kátia Lombardi aproveitou e pediu
que se houver recursos disponíveis que seja liberado transporte para os alunos de Fotojornalismo irem ao
distrito  de  Bichinho,  pertencente  a  Prados,  tornando  mais  dinâmico  o  processo  de  aprendizagem.  A
coordenação irá verificar se há recursos disponíveis. ITEM 4 – Resolução Sobre Dispensa de Disciplina - O
professor Luiz Ademir pediu a palavra para informar que a Resolução Nº 013 de 19 de abril de 2018 que trata
de dispensa da disciplina não exigirá nenhuma providência do Curso, já que caberia ao  Colegiado definir
critérios para a dispensa de disciplinas. No entanto, ele buscou informações junto à PROEN e constataram
que no caso do Curso de Comunicação Social – Jornalismo isso não se enquadra, porque não há disciplina que
possa ter a dispensa por exame de proficiência ou mesmo de apresentação de certificados. No curso, o que
funciona é o processo de equivalência caso tenha cursado outro curso e que possa ser feito o aproveitamento.
Os professores lembraram que o curso de Jornalismo precisa garantir  a sua legitimidade justamente pela
formação teórica  e  prática  que é  oferecida e  que  não pode ser  substituída  por,  por  exemplo,  prática  do
jornalismo sem a formação acadêmica. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, a coordenadora do curso
de  Comunicação  Social/Jornalismo,  Profª  Filomena  Bomfim,  deu  por  encerrada  a  reunião.  Após  lida  e
aprovada, a ata será assinada pelos membros do Colegiado de Curso. São João del-Rei,  21 de agosto de 2019.
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Profª Filomena Avelina Bomfim _______________________________________________

Profº Luiz Ademir de Oliveira ___________________________________________

Prof. João Barreto da Fonseca _______________________________________

Prof. Jairo Faria Mendes_________________________________________
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