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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Setor de Artes,
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada aos dois dias do mês de setembro de
dois   mil   e   vinte   e   um, às onze horas, em   sistema   online, através   do link
h�ps://conferenciaweb.rnp.br/spaces/ppgcom-ufpr, em virtude da pandemia de COVID-19, sob a
presidência da Professora Michele Goulart Massuchin. Es�veram presentes os professores: José Carlos
Fernandes, Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento, Kelly Cris�na de Souza Prudêncio.
Representante discente: Louize Nascimento. Os professores Valquiria Michela John e João Damasceno
Mar�ns Ladeira não compareceram à reunião por estarem em período de férias. A professora Michele
Goulart Massuchin verificou a existência de quórun e deu início à reunião, solicitando a inclusão em
pauta do item 12. Solicitação de prorrogação de prazo do mestrando Rômulo Zano�o Francino de Oliveira
para conclusão de curso. A inclusão foi aprovada.  Pauta: 1. Informes: não houve. 2. Aprovação da ata
anterior: foi apresentada a ata da reunião ordinária realizada em 01/07/2021 para apreciação. A ata foi
aprovada. 3.  Homologação do resultado da banca de defesa do mestrando Artur Oliari Lira: o discente
Artur Oliari Lira foi aprovado na defesa de Dissertação realizada em 08/07/2021, �tulo “Uma análise de
autorrepresentações de influencers da causa animal em affordances no instagram”, orientando da Profª.
Myrian Regina Del Vecchio de Lima. Demais membros da banca, Rodrigo Eduardo Botelho Franscisco
(UFPR), Mônica Panis Kaseker (UEL) e Alexandra Ximena Carolina Navarro (UNLP/Argen�na). O resultado
foi homologado. 4. Homologação do resultado da banca de defesa da mestranda Karin Cris�na da Silva:
a discente Karin Cris�na da Silva foi aprovada na defesa de Dissertação realizada em 30/07/2021, �tulo
“Gamer, substan�vo feminino: as expressões do net-a�vismo de mulheres gamers em redes sociais
digitais”, orientanda do Prof. Rodrigo Eduardo Botelho Francisco. Demais membros da banca, Kelly
Cris�na de Souza Prudêncio (UFPR) e Ana Isabel Barreto Furtado Franco de Albuquerque Veloso
(UA/Portugal). O resultado foi homologado.  5. Homologação do resultado da banca de defesa da
mestranda Camilla de Azevedo Pinheiro Hoshino: a discente Karin Cris�na da Silva foi aprovada na
defesa de Dissertação realizada em 03/08/2021, �tulo “Disputa argumenta�va ou poli�zação das
narrações? Conversações de mulheres sobre o aborto no Brasil”, orientanda da Profª. Carla Candida
Rizzo�o. Demais membros da banca, Kelly Cris�na de Souza Prudêncio (UFPR) e Danila Gen�l Rodriguez
Cal Lage (UFPA). O resultado foi homologado.  6.  Homologação do resultado da banca de defesa do
mestrando Romão Matheus Neto: o discente Romão Matheus Neto foi aprovado na defesa de
Dissertação realizada em 05/08/2021, �tulo “?Quem essa animação pensa que eu sou??: performances,
representações e negociações de gênero e sexualidade endereçadas em Mulan (1998)”, orientando da
Profª. Regiane Regina Ribeiro. Demais membros da banca, Valquiria Michela John (UFPR), Jamil Cabral
Sierra (UFPR) e Iris Yae Tomita (UNICENTRO). O resultado foi homologado. 7. Homologação do resultado
da banca de defesa da mestranda Jamille da Silveira: a discente Jamille da Silveira foi aprovada na
defesa de Dissertação realizada em 23/08/2021, �tulo “Consumo cultural e midiá�co de k-pop e k-
dramas: as histórias de vidas dos fãs curi�banos”, orientanda da Profª. Valquira Michela John. Demais
membros da banca, Rodrigo Eduardo Botelho Francisco (UFPR) e Adriana da Rosa Amaral (UNISINOS). O
resultado foi homologado. 8.  Homologação do resultado da banca de defesa do mestrando Rômulo
Zano�o Francino de Oliveira: item re�rado de pauta. 9. Doutorado Sanduíche da discente Patricia
Goedert Melo: a discente Patricia Goedert Melo encaminhou em concordância com sua orientadora,
Professora Regiane Regina Ribeiro, carta de aceite e o projeto com cronograma para realização de parte
da pesquisa de doutorado na Universidade de Aveiro, em Portugal. A aluna ficará afastada do país pelo
período de três meses (1º de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022) com recursos financeiros
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próprios. Após discussão e esclarecimentos, o afastamento da aluna para realização de parte do
Doutorado em Portugal foi aprovado. 10. Gastos PROAP 2021: foi encaminhado e-mail para todos os
docentes e todos os discentes do programa, informando sobre o recebimento dos recursos PROAP 2021 e
solicitando que fossem enviadas as demandas para o programa até o dia 01/09/21, visto que 15/09/21 é
o prazo máximo para envio dos processos à PRPPG. Para os discentes as solicitações referem-se a auxílio
para par�cipação em eventos, inclusive para eventos que já foram realizados em 2021 é permi�do o
pagamento de auxílio retroa�vo. A professora Michele apresentou as demandas recebidas tanto dos
docentes, que englobam tradução de ar�gos, pagamento de taxa de inscrição, impressão e edição de
livros, como as dos discentes, totalizando aproximadamente o valor de R$26.000,00, sendo o valor total
recebido de R$31.486,00. O valor da diferença ficaria disponível para o caso de surgir mais solicitações de
auxílio para alunos, visto que o prazo para encaminhamento desse �po de processo termina em
novembro. A professora Michele colocou em discussão e após esclarecimentos todas as solicitações
foram aprovadas. 11. Prorrogação das inscrições do Processo Sele�vo para Mestrado e Doutorado: a
professora Michele lembrou aos presentes que as inscrições do processo sele�vo �veram início em 05 de
julho e se encerram no dia 03 de setembro de 2021, contando no sistema até o momento, 13 inscritos
para o processo sele�vo de Mestrado e 10 inscritos para o processo sele�vo de Doutorado. Considerando
o baixo número de inscritos, foi proposto a prorrogação do prazo das inscrições até 10/09/2021 se até as
14 horas do dia 03 de setembro de 2021 não constar no sistema o dobro de inscritos em relação ao
número de vagas ofertadas, ou seja, 46 inscrições para o mestrado e 36 para o doutorado. A proposta foi
aprovada. 12. Solicitação de prorrogação de prazo do mestrando Rômulo Zano�o Francino de Oliveira:
no dia 27 de agosto de 2021 ocorreu a defesa do mestrando Rômulo Zano�o Francino de Oliveira, na
qual foi aprovado. Ao registrar sua �tulação no sistema, foi verificada a pendência do cumprimento de
dois créditos em disciplinas ele�vas. A situação foi informada ao orientador e ao aluno, também foi
consultado o aluno sobre a existência de créditos cursados fora do PPGCOM e que pudessem ser
aproveitados, e de acordo como aluno não há créditos para validação, mas manifestou que está disposto
a cursar uma disciplina nesse semestre para finalizar o curso, e para isso  encaminhou ao programa a
solicitação em concordância com seu orientador, Professor Fabio Hansen, de solicitação de prorrogação
do prazo para cursar uma disciplina de forma a cumprir os créditos faltantes e então poder concluir o
curso. Após discussão e esclarecimentos a solicitação foi aprovada e o aluno deverá concluir a disciplina
até dezembro de 2021. 13. Informes Gerais: o professor Mauricio Nascimento informou que a disciplina
de Seminário Temá�co I, prevista para ocorrer nesse semestre, será ofertada no primeiro semestre de
2022. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual lavrei a presente Ata que vai assinada
por mim, Gislaine Klemba, Assistente em Administração deste Programa, pela Senhora Presidente, Profª.
Drª. Michele Goulart Massuchin, e demais membros do colegiado. Curi�ba, 02 de setembro de 2021.
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