
ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL - JORNALISMO. Aos 15 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 10 horas, reuniu-
se o Colegiado do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ, de forma remota. Estavam presentes
os (as) professores (as) Cristiano Otaviano (coordenador do curso), que presidiu a  reunião, e os integrantes do
Colegiado – Vanessa Maia Barbosa de Paiva, Filomena Maria Avelina Bonfim, Ivan Vasconcelos Figueiredo
e  o  representante  discente  Rafael  Oliveira.  O professor  Luiz  Ademir  justificou  a  ausência  por  conta  da
participação em bancas.  O Professor Cristiano Otaviano leu a pauta e os presentes discutiram o seguinte:
ITEM 1:  Ad referendum -  pedido de  disciplina  extemporânea,  discente  Carolina  Costa. ITEM 2:
Solicitação APAE -  Projeto  Educação e  Aprendizagem ao Longo  da Vida –  projeto  para  um aluno
participar de algumas atividades no Laboratório de Rádio. Solicitação aceita por todos os presentes. Mas
primeiramente  haverá  a  necessidade  de  retornar,  entender  como  será  o  funcionamento  das  atividades
presenciais e entender qual a dinâmica será possível. Assim organizar  a visita e depois planejar algo mais
contínuo e estrutural. ITEM 3: Solicitação da aluna Maria Eduarda dos Santos Carvalho: solicitação da
disciplina  Seminários  em  Comunicação  III  no  modo  especial  de  férias  –  pedido  indeferido.  ITEM  4:
Informes  –  1  -Curricularização  da  extensão-  Será  necessário para  o  ano  de  2022  um  processo  de
reformulação do Projeto Pedagógico do curso, processo de tornar as atividades de extensão  parte obrigatória
da carga horária do curso. As mudanças do PPC serão obrigatórias para os ingressantes de 2023. 2 -Retorno
das atividades presenciais: o retorno às atividades presenciais seguirá a um Plano de Retorno Presencial que
indicará ações  acadêmicas, estruturais e administrativas. Docentes com comorbidades ou com idade acima de
60 anos poderão optar por não retornarem presencialmente, ou seja, continuarão em trabalho remoto. Será
garantida aos discentes com comorbidades ou em casos de gravidez, a solicitação de Regime Especial de
Estudos.   Para o retorno presencial e inscrição nas disciplinas, o discente deverá responder a um questionário
e comprovar o esquema vacinal completo. Nada  mais havendo a tratar, às 12 h, o coordenador do curso de
Comunicação Social/Jornalismo, Profº Cristiano Otaviano, deu por encerrada a reunião. Após lida e aprovada,
a ata será assinada pelos membros do Colegiado de Curso. São João del-Rei, 15 de dezembro de 2021.  
Profª Cristiano Otaviano _____________________________________________________________
Profº Ivan Vasconcelos Figueiredo _____________________________________________________
Profº Filomena Maria Avelina Bomfim__________________________________________________
Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva___________________________________________________
Discente Rafael Oliveira _____________________________________________________________
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