
ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO. Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois 2 

mil e quinze, às novehoras e trinta minutos, reuniu-se o Colegiado de Curso de Comunicação Social 3 

– Jornalismo da UFSJ, na sala 1.08, do Prédio ReUni,  no Campus Tancredo de Almeida Neves. 4 

Estavam presentes a professoraKátia Hallak Lombardi, coordenadora do curso de Comunicação 5 

Social, que presidiu a reunião, e os professores João Barreto da Fonseca, vice- coordenador, Vanessa 6 

Maia Barbosa de Paiva, Ivan Vasconcelos Figueiredo, Filomena Maria Avelina Bomfim. O aluno, 7 

representante discente, Willian José de Carvalho, convocado, justificou que não poderia 8 

comparecer.A professoraKátia Hallak Lombardideu início à reunião: ITEM 1:Avaliação das 9 

propostas enviadas para o Edital nº 006/2015/UFSJ/REITORIA/PROEN para aquisição de 10 

equipamentos para laboratórios de ensino.Após a leitura do Edital e discussão sobre os quatro 11 

laboratórios do curso de Comunicação Social – Jornalismo, o Colegiado apresentou os seguintes 12 

critérios para definir as prioridades de aquisição de equipamentos: 1) Laboratórios que ainda não 13 

foram contemplados com equipamentos suficientes para o seu funcionamento integral; 2) 14 

Laboratórios que foram sobrecarregados e estão com equipamentos quebrados, desgastados e/ou 15 

desatualizados;  3) Laboratórios que tiveram ampliação da relação equipamento/aluno; 4) 16 

laboratórios que não foram atendidos em editais de 2013 e 2014, conforme um dos critérios 17 

classificatórios da segunda instância do edital. Após a definição desses critérios, as propostas foram 18 

apresentadas, apreciadas, colocadas em discussão, analisadas e aprovadas na seguinte ordem de 19 

classificação por prioridade de atendimento: 1) Laboratório e Estúdio de TV, no valor de R$ 20 

144.499,77 (proponenteVanessa Maia Barbosa de Paiva), 2) Laboratório de Processos Fotográficos e 21 

Estúdio de Fotografia, no valor de R$ 79.303,86 (proponente Kátia Hallak Lombardi), 3) 22 

Laboratório e Estúdio de Produção Radiofônica, no valor de R$ 11.386,00 (proponenteFrancisco 23 

Ângelo Brinati), 4) Laboratório Multimídia e de Práticas Jornalísticas, no valor de R$ 14.778,66 24 

(proponente Alessandra de Falco Brasileiro). Para que a soma total dos projetos do curso de 25 

Comunicação Social – Jornalismo não ultrapassassea quantia de R$ 250.000,00,estabelecida pelo 26 

edital, o Colegiado optou por cortar os itens do laboratório Multimídia e Práticas Jornalísticas, 27 

respeitando os critérios definidos acima e ressaltando que este laboratório foi atendido pelo último 28 

edital 003/2014. Os itens que permanecem na lista do referido laboratório são de fundamental 29 

importância para a formação profissional do corpo discente e não foram contemplados no último 30 

edital. Os itens cortados foram: 1) iPhone 6s (2 unidades), porque tal quantia não atende o número 31 

de alunos que utilizam o laboratório e ainda porque as funções justificadas para a aquisição dos 32 

IPhones podem ser realizadas pelos 50 IPads que o laboratório já possui. 2)  Câmera Digital 33 

GoProHero 4 (2 unidades), porque já foram solicitadas pelo laboratório de Processos Fotográficos. 34 

3) Redução do número de unidades de capas para o iPad de 50 para 21 unidades, para adequação ao 35 

limite orçamentário. Nada mais havendo a tratar, às onzehoras, a coordenadora do curso de 36 

Comunicação Social/Jornalismo, professora Kátia Hallak Lombardi,  deu por encerrada a reunião. 37 



Após lida e aprovada, a atafoi assinada por todos os presentes, na presença do técnico do laboratório 38 

de Processos Fotográficos Marcius Vinicius Barcelos. 39 

São João del-Rei,  19 de dezembro de 2015. 40 
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