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Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Setor de 1 
Artes, Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada aos vinte e nove dias do mês de 2 
outubro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, em sistema online, no 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. Presentes os Professores: Valquíria Michela John, João Damasceno 5 
Martins Ladeira, Maurício Augusto Pimentel Liesen Nascimento. Representante discente Manoella Fortes 6 
Fiebig. Professora Michele Goulart Massuchin deu início à reunião com os Informes: 1. CNPq: Professor João 7 
mencionou o edital do CNPq no qual concorremos a bolsas para mestrado, mas não tivemos êxito. O referido 8 
professor participou de uma reunião da COMPOS sobre o tema e mencionou que estão articulando uma carta 9 
que estão escrevendo para questionar o porquê da área não ter recebido muitas bolsas. 2. Compras: A 10 
professora Michele mencionou que ainda não recebemos todas as compras realizadas com o valor recebido 11 
das inscrições. 3. Disciplina: A prof. Valquiria mencionou que em breve vai colocar em circulação um 12 
formulário para preenchimento de interessados na disciplina que vai ministrar em 2021.1 em colaboração com 13 
a UNISA. A disciplina já foi aprovada em reunião anterior. Pautas: 1. Aprovação das atas de outubro e 14 
novembro. A professora Michele enviou as atas com antecedência e formalizou o pedido de aprovação. Todos 15 
aprovaram as atas da reunião de outubro e novembro. 2. Homologação do resultado do Processo Seletivo 16 
Mestrado e Doutorado – Turmas 2021. Professora Valquiria inicialmente relatou o processo, mencionando 17 
que foi mais tranquilo do que o esperado por conta de tudo ser remoto. Mas reforçou a necessidade de um 18 
relatório da comissão para nortear processos posteriores. Prof. João e Prof. Michele reforçaram sobre a 19 
necessidade da prova e de mudanças na avaliação do currículo. Um relatório deve ser feito na sequência. 20 
Sobre o resultado final do processo seletivo, posto em votação todos aprovaram. 3. Solicitação de 21 
prorrogação de pós-doc Cleide Luciane Antoniutti. Professora Michele relatou o pedido de prorrogação da 22 
prof. solicitante, explicando que o pedido é resultado de uma portaria que permitiu, em 2020, a paralização dos 23 
afastamentos para qualificação. Em função da paralização das aulas do período de 16 de março até 4 de maio, 24 
o colegiado provou a prorrogação para o mesmo período, tendo então o período de pos-doc o prazo até 10 de 25 
abril de 2021. 4. Aprovação dos ajustes nas normas internas do PPGCOM. Foram feitas as seguintes 26 
adições às normas internas no PPGCOM. Em relação às normas de atividades programadas adicionou-se o 27 
seguinte trecho: “Toda a quantidade de créditos – 4 créditos para doutorado e 2 para mestrado – deve ser 28 
cumprida entre o início do mestrado/doutorado até o último período de recebimento dos documentos pela 29 
coordenação antes da defesa da dissertação/tese. Não são aceitas atividades que ocorreram fora da vigência 30 
do referido curso”. Na norma de estágio de docência adicionou-se o seguinte: “Não serão aceitos, conforme 31 
normativa da CAPES 76/2010, qualquer outra substituição ao estágio docência que não seja a própria docência 32 
em outra instituição” e “O estágio de docência – tanto em casos de realização quanto de validação – só são 33 
aceitos se realizados em cursos de graduação”. Todos aprovaram as adições aos documentos citados. 5. 34 
Aprovação do edital interno PDSE. A pauta foi retirada e será feita uma consulta por email para aprovação 35 
para que ainda em 2020 o edital seja publicado. 6. Estágio docência em 2021.1. Esta pauta foi adicionada a 36 
pedido da representante discente que apresentou a dúvida sobre os alunos, que conforme decisões tomadas 37 
em reuniões anteriores no começo dos dois semestres, não podiam realizar o estágio docente. A preocupação 38 
se dá porque a turma que entrou em 2019 ainda não fez Estágio I e II e precisam se organizar para tal. Se não 39 
aprovado que façam no modelo remoto, ficará para os três últimos semestres tais atividades. Prof. Valquiria 40 
colocou a possibilidade de uma disciplina a ser ministrada em parceria com o Setor de Educação. Assim os 41 
alunos não fariam o estágio docente, mas cursariam disciplinas que substituíram tal ausência. Prof. João 42 
propôs que pudessem fazer o estágio para que cumpram logo tal atividade. Maurício perguntou sobre a 43 
necessidade de fazer as disciplinas. Prof. valquíria reforçou que se trata de disciplina e precisam do 44 
cumprimento dos créditos no SIGA. Ao final do debate, optou-se pela permissão de que a turma 2019 de 45 
doutorado cumpra o estágio de docência em 2021.1, mesmo na modalidade remota. A permissão é unicamente 46 
para a turma 2019, sendo que os demais devem aguardar novas deliberações. No caso do mestrado, Prof. 47 
Valquiria lembrou que não é uma atividade obrigatória e os bolsistas foram liberados enquanto não voltamos 48 
para a atividade presencia na graduação. Assim. Será aberto turma de Estágio de docência I para 2021.1 para 49 
a turma de doutorado que ingressou em 2019. 7. Bolsas dos alunos de doutorado. Esta pauta foi adicionada 50 
a pedido da representação discente. Em decisão tomada em reuniões anteriores, decidiu-se que por termos 51 
apenas quatro bolsas no doutorado, o período seria de no máximo 24 meses de vigência, sendo passada para 52 
outro aluno. Essa decisão foi mantida para que todas as turmas possam receber também as bolsas, sendo que 53 
em 2021, na próxima seleção do Comitê de bolsas deve destinar duas bolsas para a turma 2020 e duas bolsas 54 
para a turma 2021. A prof. Michele lembrou que o atual resultado de 2020 vencerá em 09 de março de 2021 e 55 
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a bolsa dos quatro alunos da turma 2019 segue até 30 de abril. Assim, nova seleção deverá ser feita até lá. 8. 56 
Aprovação das disciplinas e calendário 2021 do PPGCOM. A prof. Michele apresentou as disciplinas de 57 
2021.1. Todas foram aprovadas. A prof. kelly aceitou dividir a disciplina de TÓPICOS AVANÇADOS DE 58 
TEORIA E PESQUISA EM COMUNICAÇÃO com Prof. Maurício. Em relação à 2021.2, a prof. Michele 59 
apresentou também a distribuição das disciplinas, as quais foram aprovadas. A prof. Michele ficou de verificar 60 
se a Prof. Regiane poderia dividir a disciplina de Seminário de Tese I com a Prof. Claudia e a Prof. Débora. Em 61 
relação ao calendário de 2021, o mesmo foi aprovado também com início das aulas em 8 de março e 62 
finalização em 03 de julho. Os prazos serão publicizados no início do semestre. A matrículas, bem como 63 
prazos para edital de alunos externos também foram apresentados e aprovados. As atividades 64 
extracurriculares e validações ficarão para o mês de abril em decorrência do fechamento da Quadrienal. 9. 65 
Situação do aluno CRYSTIAN EDUARD KUHL. A prof. Michele relatou na reunião o caso do respectivo 66 
aluno, ressaltando as reprovações em Metodologia de Pesquisa em Comunicação e Seminário de Dissertação. 67 
A prof. Michele e a prof. Valquiria reforçaram que ainda deram uma chance ao aluno, mas que também não 68 
acompanhou a disciplina de Metodologia de Pesquisa em 2020.2. Com isso, conforme regimento o aluno deve 69 
ser desligado do PPGCOM. A decisão de todos foi pelo desligamento, seguindo o regimento. 10. Avaliação do 70 
parecer do pedido de credenciamento. Na reunião de outubro foi designada a comissão – Prof. Carla e Prof. 71 
João – para avaliação do pedido de credenciamento recebido. Os professores encaminharam a avaliação do 72 
projeto e do currículo para o colegiado, a partir dos mesmos critérios utilizados pelo processo de 73 
Credenciamento e Recredenciamento de 2019/2020. Conforme o resultado entregue pela comissão, o prof. 74 
solicitante não foi credenciado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual, lavrei a presente 75 
Ata que vai assinada por mim, Profa. Dra. Michele Goulart Massuchin. Curitiba, 08 de dezembro de 2020. 76 


