
ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE 1 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO. Aos 09 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, 2 

às 15 horas reuniu-se o Colegiado de Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ, de forma 3 

remota. Estavam presentes a/os professores (as) Filomena Avelina Bomfim (coordenadora pró-4 

tempore do curso), que presidiu a reunião, e os integrantes do Colegiado - João Barreto da Fonseca, 5 

Jairo Faria Mendes, Kátia Hallak Lombardi, Cristiano Otaviano e a representante discente Samara dos 6 

Santos Machado, além dos professores convidados, Luiz Ademir de Oliveira, Vanessa Maia Barbosa 7 

de Paiva, Marina Alvarenga Botelho e o aluno Filipe Reno Teixeira. A Professora Filomena Bomfim 8 

leu a pauta e os presentes discutiram o seguinte item: ITEM 1: Solicitação de reavaliação dos prazos 9 

de correção das atividades e das notas, pela aluna Lorena Nery Rodrigues - Após a solicitação da 10 

aluna Lorena Nery Rodrigues ser apresentada, a professora Marina Botelho – responsável pelas 11 

disciplinas “Pesquisa em Comunicação e em Jornalismo – Produto – Turma B” e “Sistemas de 12 

Políticas de Comunicação”, lecionadas no sétimo período do curso e oferecidas no período 13 

emergencial (ERE), detalhou as avalições, as notas da aluna bem como os relatórios extraídos do Portal 14 

Didático relativos a não participação das atividades programadas. A coordenação do curso esclareceu, 15 

ainda, que a aluna não se encontrava em regime especial de estudos – isso veio a acontecer no período 16 

de 02 de março a 11 de julho de 2020, não culminando com o 1º período ERE – de 14 de setembro a 17 

04 de dezembro de 2020. Diante do relato minucioso (os relatórios estão anexos), os professores e os 18 

discentes analisaram o caso. Todos os membros do colegiado de curso votaram contrários à solicitação 19 

de reavaliação dos prazos de correção das atividades e das notas. Sendo assim, a aluna Lorena Nery 20 

Rodrigues foi reprovada nas disciplinas Pesquisa em Comunicação e Sistemas de Políticas de 21 

Comunicação, ministradas pela docente Marina Alvarenga Botelho, por não alcançar as notas mínimas 22 

para aprovação. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos, a coordenadora do 23 

curso de Comunicação Social/Jornalismo, Profª Filomena Bomfim, deu por encerrada a reunião. Após 24 

lida e aprovada, a ata será assinada pelos membros do Colegiado de Curso. São João del-Rei, 09 de 25 

dezembro de 2020.   26 
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