
ATA DA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO.  Aos 15 dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às
15 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 de curso – Ivan Vasconcelos Figueiredo, Vanessa Maia Barbosa de Paiva,
Filomena Maria Avelina Bonfim e o representante discente Rafael Oliveira.  O Professor Cristiano Otaviano
leu a pauta e os presentes discutiram o seguinte:  ITEM 1:  Aprovação do PPC – Projeto Pedagógico do
Curso – O Projeto Pedagógico de Curso foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Foi decidido pelo
Colegiado que as ementas e bibliografias de disciplinas oferecidas por Departamentos sediados fora do Ctan
serão, conforme proposta do NDE, mantidas qual estavam no Projeto Pedagógico de 2015, ficando quaisquer
mudanças a cargo das decisões a serem tais Departamentos. Será solicitado, somente, que, se possível, as
bibliografias sejam atualizadas com obras que constem no acervo da biblioteca do CTan. Ou, ao menos, que
sejam trocadas, nas bibliografias, obras que não constam nesta biblioteca e estão esgotadas nos catálogos das
editoras, impossibilitando a compra. Tais orientações foram recebidas da DIBIB.    Nada mais havendo a
tratar,  às  dezesseis  horas,  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 julho de 2022.  
Profº Cristiano Otaviano_______________________________________________________
Profº Ivan Vasconcelos Figueiredo _______________________________________________
Profª Filomena Avelina Bomfim _________________________________________________
Profª Vanessa Maia Barbosa de Paiva___________________________________________
Discente Rafael Oliveira ______________________________________________________
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