
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO. Aos 02 dias do mês de maio de dois mil e 2 

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

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

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

reunião, e os professores Vanessa Maia Barbosa de Paiva, Ivan Vasconcelos Figueiredo, Filomena 6 

Maria Avelina Bomfim e o representante discente Willian José de Carvalho. A professora Kátia 7 

Hallak Lombardi deu início à reunião que teve como ponto único de pauta a definição dos critérios 8 

referentes ao perfil dos docentes em relação às unidades curriculares a serem oferecidas no Curso de 9 

Comunicação Social – Jornalismo no segundo semestre de 2016. Foram definidos os seguintes 10 

critérios: (1º) Conhecimento e experiência do docente em práticas de ensino (tenha lecionado a 11 

disciplina ao longo do curso da UFSJ – maior número de vezes e período mais recente); (2) 12 

Aderência à área do concurso e afins; (3) Conhecimento e experiência do docente com o conteúdo 13 

em atividades de pesquisa e de extensão; (4). Disciplinas que não se enquadrarem nos critérios 14 

anteriores serão definidas em função da carga horária obrigatória, do conhecimento do conteúdo e do 15 

interesse do docente. Os critérios que definem o perfil servirão como base para a distribuição das 16 

unidades curriculares na assembleia departamental do Departamento de Letras, Artes e Cultura 17 

(DELAC). Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas, a coordenadora do curso de Comunicação 18 

Social/Jornalismo, professora Kátia Hallak Lombardi, deu por encerrada a reunião. Após lida e 19 

aprovada, a ata foi assinada por todos os presentes. São João del-Rei,  02 de maio de  2016. 20 
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