
ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLEGIADO DE CURSO DE 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO. Ao 1º dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, 2 

às quinze horas, reuniu-se o Colegiado de Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ, na 3 

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 João Barreto da Fonseca (vice-coordenador), Vanessa Maia Barbosa de 6 

Paiva, Ivan Vasconcelos Figueiredo, Filomena Maria Avelina Bomfim e o representante discente 7 

Willian José de Carvalho. Participaram também os professores Luciene Fátima Tófoli, Jairo Faria 8 

Mendes, Francisco Ângelo Brinati, Luiz Ademir de Oliveira, Cristiano Otaviano, Janaína Dias 9 

Barcelos, Alessandra de Falco Brasileiro, Paulo Henrique Caetano. A Professora Kátia Hallak 10 

Lombardi leu a pauta e discutiram o seguinte: ITEM 1: Mudança de coordenação do Laboratório 11 

Multimídia: após o pedido de desligamento da coordenação do Laboratório Multimídia feito pela 12 

professora Alessandra de Falco Brasileiro, o professor Paulo Henrique Caetano se disponibilizou a 13 

assumir a coordenação do mesmo. ITEM 2: Projetos de TCC/Orientações: O professor Luiz 14 

Ademir, que faz parte do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e foi um dos que atuou na 15 

reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) explicou que, neste semestre - o primeiro 16 

semestre de 2016, foi o último semestre com este formato de Trabalho de Conclusão de Curso 17 

(TCC), dividido em três disciplinas - Introdução ao Projeto Experimental em Jornalismo I (com 36 18 

horas - sétimo período), Projeto Experimental em Jornalismo I - 72 horas (sétimo período) e Projeto 19 

Experimental em Jornalismo II (256 horas - oitavo período). Isso vale para a turma que ingressou em 20 

2013. As próximas turmas, com ingresso em 2014, 2015 e 2016, terão Pesquisa em Comunicação e 21 

em Jornalismo - 72 horas no sétimo período e o TCC na disciplina Projeto Experimental em 22 

Jornalismo com 282 horas no oitavo período. O professor Luiz Ademir, responsável pela disciplina 23 

Introdução ao Projeto Experimental, informou que as notas foram distribuídas da seguinte forma 24 

neste semestre: 20 pontos (4 resenhas), 20 pontos (Primeira Parte do projeto - Delimitação do tema e 25 

do problema de pesquisa, justificativa e objetivos), 20 pontos (versão preliminar do projeto) e 40 26 

pontos (projeto final). A disciplina Projeto Experimental em Jornalismo I funcionou como uma 27 

disciplina auxiliar à Introdução ao Projeto e os alunos foram divididos já com os seus respectivos 28 

orientandos. Ficou decidido que a nota final será dada pelo professor Luiz Ademir na disciplina de 29 

Introdução ao Projeto, que será então replicada pelos professores de Projeto Experimental em 30 

Jornalismo I, já que se trata do mesmo conteúdo e tem o intuito de elaborar o projeto do TCC. A 31 

professora Kátia Lombardi pediu aos professores que reforcem com os seus orientandos a 32 

obrigatoriedade de, ao concluírem o TCC, deixarem uma cópia da monografia ou do memorial 33 

descritivo, assim como um exemplar do produto (em formato digital) na coordenação do curso, para 34 

que os trabalhos possam ser devidamente arquivados e que possa ser constituído um banco virtual de 35 

TCCs para consulta. ITEM 3: Nova revisão do PPC: o corpo docente manifestou-se a favor de uma 36 

nova revisão do PPC que deverá ser feita pelo Núcleo Docente Estruturante.  ITEM 4: Repasses do 37 

Encontro Nacional de Escolas de Comunicação: Os professores Kátia Lombardi e João Barreto 38 



que participaram do Encontro Nacional de Escolas de Comunicação, coordenado pelos cursos de 39 

Comunicação Social da UFMG e da PUC, na PUC Minas, nos dias 24 e 25 de maio, em Belo 40 

Horizonte, fizeram um relato dos principais pontos abordados no Encontro. O evento teve como 41 

objetivo problematizar o papel das escolas de comunicação, assim como discutir o perfil de um 42 

profissional capaz de aliar o domínio técnico a valores éticos e ao pensamento crítico. Além de ter 43 

sido um espaço de troca de conhecimento e experiências, o evento levantou a necessidade de 44 

fomentar e promover o desenvolvimento de uma comunicação plural, que contribua para a 45 

construção de uma sociedade democrática e inclusiva. Nada mais havendo a tratar, às dezenove 46 

horas, a coordenadora do curso de Comunicação Social/Jornalismo, professora Kátia Hallak 47 

Lombardi, deu por encerrada a reunião. Após lida e aprovada, a ata foi assinada por todos os 48 

presentes. São João del-Rei,  01 de junho de  2016. 49 
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