
ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO. Aos 06 dias do mês de abril de dois mil e 2 

dezesseis, às dezessete horas, reuniu-se o Colegiado de Curso de Comunicação Social – Jornalismo 3 

da UFSJ, na sala 2.23, do Prédio ReUni,  no Campus Tancredo de Almeida Neves. Estavam 4 

presentes a professora Kátia Hallak Lombardi, coordenadora do curso de Comunicação Social, que 5 

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

Barbosa de Paiva, Ivan Vasconcelos Figueiredo, Filomena Maria Avelina Bomfim e o prof. 7 

convidado Luiz Ademir de Oliveira. O aluno, representante discente, Willian José de Carvalho, 8 

convocado, justificou que não poderia comparecer.A professora Kátia Hallak Lombardi deu início à 9 

reunião: ITEM 1: Leitura e aprovação da ata 50ª reunião: aprovada – ITEM 2: Comissão 10 

Temporária para Regulamentação do Estágio Supervisionado –dando continuidade às 11 

considerações iniciadas na reunião anterior, o Colegiado propôs o pedido de Portaria para a 12 

formalização de uma Comissão Temporária que deverá normatizar e operacionalizar o estágio no 13 

curso de Comunicação Social/Jornalismo. Entre outras atribuições, o Colegiado sugere à Comissão: 14 

verificar a listagem dos convênios, checar o período que o aluno se encontra ao se candidatar ao 15 

estágio (a partir do 5º), checar se há um jornalista responsável para acompanhar o estagiário, checar 16 

se o aluno cumpriu as 200 horas de estágio, estabelecer limites entre a atividade complementar e o 17 

estágio. - ITEM 3: Semana Acadêmica - aprovado pelo Colegiado de Curso a realização e a 18 

programação da 5ª Semana Acadêmica do curso de Comunicação Social/Jornalismo com o título “A 19 

Redemocratização da Mídia e os Novos Meios do Fazer Jornalismo” que ocorrerá no período de 20 

16/05/2016 a 19/05/2016. ITEM 4: Empréstimo de equipamentos dos Laboratórios de Ensino: 21 

foi sugerido pelos integrantes do Colegiado que os alunos em débito com o patrimônio do curso 22 

tenham restrição à formatura. A coordenação comprometeu-se a fazer uma consulta aos órgãos 23 

superiores sobre a possibilidade de fazer tal restrição em caso de não cumprimento dos termos de 24 

regulamento dos Laboratórios de Ensino do curso de Comunicação Social/Jornalismo. ITEM 5: 25 

Disciplinas e orientações de Projeto Experimental – foi esclarecido o processo de transição de 26 

currículos em função do novo Projeto Pedagógico que entrou em vigor este ano. Para a turma do 27 

sétimo período, que se forma em 2016, vigoram ainda, neste semestre, as disciplinas do Currículo 28 

2009/2011 – Introdução ao Projeto Experimental em Jornalismo, que está sendo oferecida pelo 29 

professor Luiz Ademir de Oliveira, e Projeto Experimental em Jornalismo I, que está a cargo dos 30 

orientadores do TCC. Ficou definido que o professor Luiz Ademir é o responsável por orientar a 31 

elaboração dos projetos do Trabalho de Conclusão de Curso, ensinando e acompanhando os alunos 32 

na formulação do problema de pesquisa, da justificativa, dos objetivos, do referencial teórico bem 33 

como do recorte metodológico. Cabe aos professores orientadores de Projeto Experimental I 34 

atuarem conjuntamente com a disciplina contribuindo para que os alunos definam o objeto, corpus, 35 

bem como auxiliando na indicação de suporte bibliográfico e metodológico. Em relação às notas de 36 

Introdução ao Projeto Experimental e Projeto Experimental 1, elas deverão ser decididas 37 

consensualmente entre o professor da disciplina e os professores orientadores. No novo PPC, a 38 



disciplina Introdução ao Projeto Experimental será substituída por Pesquisa em Comunicação em 39 

Jornalismo. É importante ressaltar que ambas têm como objetivo discutir e elaborar o projeto de 40 

TCC. Em nenhuma circunstância deverão ser aceitos trabalhos que não forem inéditos ou que já 41 

venham inteiramente prontos de atividades anteriores. ITEM 6: Comissão Temporária para 42 

Criação do Mestrado – Os professores Luiz Ademir de Oliveira, João Barreto da Fonseca e Ivan 43 

Vasconcelos Figueiredo foram indicados para integrarem a comissão temporária para elaboração do 44 

projeto de Mestrado.- ITEM 7: Empresa Junior Mosaico – foi feita uma discussão sobre o  45 

memorando enviado pelo profº Paulo Henrique Caetano à Coordenação do curso, respeitando a 46 

decisão do Colegiado em relação ao empréstimo de equipamento para a Mosaico. As alunas Michele 47 

Carvalho e Rafaella Cristina Vieira, integrantes da Mosaico, participaram deste item da pauta. O 48 

assunto foi novamente debatido e ficou determinado que o Colegiado irá esperar a Lei sobre 49 

empresas juniores, em fase de aprovação nacional, para fazer qualquer modificação no regulamento 50 

dos laboratórios de ensino. Enquanto isso, o empréstimo de equipamentos será feito de acordo com o 51 

Regulamento do Laboratório de Processos Fotográficos. Nada mais havendo a tratar, às 19 horas, a 52 

coordenadora do curso de Comunicação Social/Jornalismo, professora Kátia Hallak Lombardi,  deu 53 

por encerrada a reunião. Após lida e aprovada, a ata foi assinada por todos os presentes. São João 54 

del-Rei,  06 de abril de  2016. 55 
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