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Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Setor de Artes, 1 
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada aos vinte dias do mês de agosto de dois 2 
mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, em sistema online, através do link 3 
https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/ppgcom-ufpr, em virtude da pandemia de COVID-19, sob a presidência da 4 
Professora Michele Goulart Massuchin. Estiveram presentes os professores: Claudia Irene de Quadros, Cleide 5 
Luciane Antoniutti, Debora Cristiana Lopes, Fábio Hansen, Francisco Paulo Jamil Almeida Marques, Hertez 6 
Wendel de Camargo, João Damasceno Martins Ladeira, José Carlos Fernandes, Maurício Augusto Pimentel 7 
Liesen Nascimento, Myrian Regina Del Vecchio de Lima, Rafael Cardoso Sampaio, Rodrigo Eduardo Botelho 8 
Francisco, Valquíria Michela John. Representantes Discentes: Louize Nascimento, Manoella Fortes Fiebig, 9 
Maria Fernanda Mileski de Paula. Justificaram as ausências os professores Emerson Urizzi Cervi, Luciana 10 
Panke, Kelly Cristina Souza Prudêncio, e as representantes discentes Larissa Adryellen Drabeski e Marina 11 
Michelis de Lima Fernandes. Professora Michele Goulart Massuchin deu início à reunião agradecendo a 12 
presença de todos e iniciou com os seguintes informes: Pauta: 1. Informes - 1.1. Finalização do semestre 13 
2020.1 e início do semestre 2020.2. Os professores que ministraram disciplinas agora neste semestre de 14 
forma remota deram um feedback de como foi a realização da disciplina. Os professores Myrian, Jamil, João e 15 
Valquíria relataram que foi uma experiência interessante e positiva. A discente Manoela colocou a perspectiva 16 
dos alunos e, no caso das disciplinas que fez, tanto a obrigatória quanto a optativa, os professores no decorrer 17 
das disciplinas sempre consultavam os alunos e iam ajustando, no sentido de melhorar o andamento da 18 
disciplina. 1.2. Seleção da turma 2021. Profa. Michele passou a palavra à Profa. Valquíria que relatou como 19 
está sendo o processo de inscrição dos candidatos. Informou que estão monitorando direto o volume das 20 
inscrições, mas pela experiência do ano passado, acham que atingindo o dobro das inscrições não será 21 
preciso prorrogar o prazo. 1.3. Novo formato de encerramento da disciplina de Seminário de Dissertação. A 22 
Profa Michele passou a palavra ao Prof. Rodrigo para que informasse como foi o novo formato da disciplina de 23 
Seminário de Dissertação. Foi inserido como ponto de pauta, no sentido de como será o encerramento desta 24 
disciplina, pois normalmente no PPGCOM encerra-se com um evento, sendo um seminário de pesquisa de 25 
dois dias, aberto ao público, mas este ano seria complicado. Então surgiu uma proposta de um evento 26 
concentrado, dos alunos produzirem vídeos, em geral material de divulgação científica da pesquisa deles, e 27 
estes materiais podem ser aproveitados nos canais do PPGCOM. Todos concordaram. 1.4. PROAP. AProfa. 28 
Michele informou que consultou o financeiro da PRPPG para saber se o recurso recebido era mesmo os 50%. 29 
Foi confirmado que o Programa recebeu nesta primeira parcela do PROAP o valor de R$ 9.361,46, que é o 30 
50%, e tem até o dia trinta e um de agosto para fazer uso deste recurso. Ela informou que fez uma consulta 31 
aos docentes e discentes sobre a possibilidade de participação em evento com apresentação de trabalho. O 32 
recurso do PROAP neste momento será gasto na participação de docentes e discentes em eventos. 2. 33 
Aprovação das atas das reuniões anteriores – apresentou as atas das reuniões de dezesseis de junho e 34 
nove de julho de dois mil e vinte, para apreciação, colocou que recebeu somente uma alteração na ata de nove 35 
de julho da profa. Kelly, referente os editais de pós-doc. Isso será alterado na ata conforme a Profa propôs. 36 
Aprovadas. 3. Aprovação de projeto de pesquisa para o Comitê de Ética – apresentou-se os projetos de 37 
pesquisa: 3.1. de autoria da pesquisadora Profa. Carla Candida Rizzotto, participante a Mestranda Camilla de 38 
Azevedo Pinheiro Hoshino, intitulado “DISPUTA ARGUMENTATIVA E A POLITIZAÇÃO DAS NARRAÇÕES 39 
SOBRE SI: CONVERSAÇÕES DE MULHERES SOBRE O ABORTO NO BRASIL", sob a coordenação e 40 
desenvolvimento da referida professora, na Linha de Pesquisa Comunicação, política e atores coletivos; 3.2. de 41 
autoria da pesquisadora Profa Michele Goulart Massuchin sobre “DESINFORMAÇÃO, DESCRENÇA NA 42 
CIÊNCIA E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: POSSIBILIDADES DE AÇÃO DA 43 
UNIVERSIDADE NO CONTEXTO PÓS-PANDEMIA” que já foi aprovado anteriormente por uma agência de 44 
fomento (Edital UFPR). Após as considerações necessárias, solicitou aprovações destes projetos de pesquisa, 45 
foi colocado em votação. Aprovados. 4. Homologação das bancas de defesas de dissertação realizadas. 46 
Profa. Michele apresentou as atas de defesa e solicitou a homologação das defesas das mestrandas: Débora 47 
Cristina Alves da Cunha Milla, 31/07/2020, título A IMAGEM PÚBLICA DO EX-PRESIDENTE LULA NO 48 
DISCURSO MIDIÁTICO DO JORNAL O GLOBO DURANTE O PROCESSO DA LAVAJATO, orientanda da 49 
Profa. Luciana Panke. Membros da banca os professores Rafael Cardoso Sampaio, Lucas Gandin (TJ); Camila 50 
Rechia Ferreira, 10/08/2020, título A SÉRIE GLOW E A DESMASCULINIZAÇÃO DO OLHAR: UMA ANÁLISE 51 
SOBRE A POSSÍVEL RELAÇÃO ENTRE REPRESENTATIVIDADE E REPRESENTACÃO DE 52 
PERSONAGENS FEMININAS NA FICÇÃO SERIADA, orientanda da Profa.  Regiane Regina Ribeiro. Membros 53 
da banca os professores João Damasceno Martins Ladeira, Sandra Fischer (UTP); Aline Aparecida D`Avila 54 
de Lima, 12/08/2020, título, NÃO É PARA PEGAR PROFESSORES. É PARA PEGAR EXCESSOS": UMA 55 
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ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO DA COBERTURA DA TRAMITAÇÃO DO PL ESCOLA SEM PARTIDO, 56 
orientanda do Prof. RAFAEL CARDOSO SAMPAIO. Membros da banca Profas. Kelly Cristina de Souza 57 
Prudencio e Rejane de Oliveira Pozobon (UFSM); Ana Luísa Pereira, 25/08/2020, título ONDE ESTÃO ELAS? 58 
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NEGRAS NAS MINISSÉRIES 59 
BRASILEIRAS NAS DÉCADAS DE 1980 A 2010, orientanda da Profa. Regiane Regina Ribeiro, Membros da 60 
banca as Profas. Valquiria Michela John e Lourdes Ana Pereira Silva (UNISA). Aprovadas. 5. Aprovação para 61 
Convênio com Sivis, Obitel, UNESPAR e Tuiuti. Profa. Michele solicitou aprovação do Convênio com o 62 
Instituto Sivis que é relacionado com o seu projeto. Passou a palavra à Profa. Valquíria, a qual relatou que o 63 
Programa tem alguns convênios informais com a Tuiuti e a Unespar, nos quais os alunos fazem disciplina. A 64 
prof. Valquíria também solicitou formalizar um convenio com o Obitel e a Unisa, para que possam ofertar uma 65 
disciplina via OBITEL. Aprovados. 6. Aprovação da norma interna para pós-doc. Após comentários, colocou 66 
em aprovação os três pontos: consultar a PRPPG sobre o perfil do docente e seguir a norma da PRPPG, serão 67 
dois orientandos pós-doutorando por professor e se abre dois editais por ano, caso haja demanda. Aprovada a 68 
norma. 7. Aprovação de documentos para validação de estágio de docência (na norma interna) - Após 69 
comentários, foi aprovado que não deve ter uma comissão para analisar os documentos e quem avalia é o 70 
orientador. Todos concordaram. Aprovado. Da mesma forma seguir-se-á um calendário da coordenação para 71 
as validações. 8. Aprovação de documentos para validação de disciplinas (no regimento do PPGCOM) - 72 
Profa. Michele colocou que a aprovação de documentos para aproveitamento / equivalência de disciplinas 73 
cursadas em outro programa, ou se cursou disciplina no PPGOCM como discente externo é preciso seguir as 74 
regras constantes no regimento. As solicitações deverão ser encaminhadas para a secretaria via e-mail, em 75 
período a ser definido pela Coordenação no início de cada semestre. Comunicou que não serão aceitos 76 
documentos fora do período. Todos concordam com este período definido pela Coordenação no início de cada 77 
semestre e com esta documentação exigida para avaliação da secretaria. Aprovado. 9. Aprovação de Norma 78 
Interna Complementar (validação das atividades orientadas) – Profa. Michele solicitou aprovação de norma 79 
complementar que são as atividades orientadas, apresentou documento que foi elaborado juntamente com a 80 
Profa. Valquíria. Conforme o regimento são dois créditos para o mestrado e quatro créditos para o doutorado. 81 
Apresentou uma tabela dentro da norma complementar, itens que contam tanto para o mestrado quanto para o 82 
doutorado, sendo que a pontuação muda um pouco de acordo com a exigência de cada curso. Aqui também os 83 
discentes precisam apresentar a solicitação destes documentos no período definido pela Coordenação no 84 
início de cada semestre, não serão aceitos documentos fora do período para a entrega desta documentação. 85 
Após comentários, foram colocadas três opções: 1) primeiro mantém a tabela como está, 2) segundo mantém a 86 
tabela como está e adicionando uma possibilidade de revistas não indexadas, 3) terceiro mudamos tudo, 87 
tiramos o Qualis e colocamos outros indicadores. Decidiu-se manter o Qualis e adicionamos uma categoria de 88 
revistas não indexadas. 10. Aprovação do Regimento Completo. Após comentários, o regimento final foi 89 
aprovado. 11. Definição do novo Colegiado (para os próximos 2 anos). Após comentários, ficaram os 90 
professores titulares: Michele Goulart Massuchin, João Damasceno Martins Ladeira, Valquíria Michela John, 91 
Maurício Augusto Pimentel Liesen Nascimento (representante de pós-doc) e Kelly Prudencio. 12. Tempo da 92 
entrega da comprovação de suficiência. Após comentários, todos concordaram que os discentes da Turma 93 
2019 possam comprovar até a defesa no caso do mestrado. E no caso dos doutorandos da primeira turma 94 
instituiu-se que será até a qualificação. 13. Aprovação das despesas com PROAP.  Após comentários, foi 95 
sugerido um teto de trezentos reais por aluno, num primeiro momento, para o auxílio ao estudante a depender 96 
do valor da inscrição. Se sobrar recurso, pagar-se-á as demais solicitações mesmo que haja repetição de 97 
alunos. Para os docentes serão pagas as inscrições dos eventos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 98 
reunião da qual lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, Alcioni Maria de Freitas, Secretária 99 
Administrativa deste Programa e pela Senhora Presidente, Profa. Dra. Michele Goulart Massuchin. Curitiba, 20 100 
de agosto de 2020. 101 


