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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ata da Reunião da Plenária do Programa de Pós-Graduação em Comunicação do Setor de Artes,
Comunicação e Design da Universidade Federal do Paraná, realizada aos três dias do mês de março de   dois  
mil   e   vinte   e   dois, às   quatorze   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: Claudia Irene de
Quadros, Debora Cris�na Lopez, Emerson Urizzi Cervi, Fábio Hansen, Hertez Wendel de Camargo, João
Damasceno Mar�ns Ladeira, Kelly Cris�na de Souza Prudêncio, Myrian Regina Del Vecchio de Lima, Rafael
Cardos Sampaio, Rodrigo Eduardo Botelho Francisco, Regiane Regina Ribeiro, Valquiria Michela John, e a
discente Louize Nascimento. Não compareceram à reunião, mas jus�ficaram a ausência, os professores Carla
Candida Rizzo�o, Francisco Paulo Jamil Almeida Marques, José Carlos Fernandes e Luciana Panke. O
professor Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento não compareceu à reunião e não jus�ficou a
ausência.  A professora Michele Goulart Massuchin verificou a existência de quórun e deu início à reunião,
solicitando a inclusão (e inversão da ordem dos pontos) em pauta dos itens: 15 (7). Solicitação de
prorrogação de prazo para realização do exame de qualificação do doutorando Everton Luiz Renaud de Paula;
16 (8). Solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de qualificação da doutoranda
Manoella Fortes Fiebig; 17 (9).  Solicitação de prorrogação de prazo para realização de defesa do
mestrando Bruno Caron Ferreira; 18 (17). Discussão sobre a validade das disciplinas cursadas no PPGCOM
para os casos de aproveitamento de créditos. A inclusão e inversão da ordem dos pontos da pauta foi
aprovada. Pauta: 1. Informes: 1.1. Retorno das aulas presenciais do PPGCOM – em razão do retorno
presencial das a�vidades do PPGCOM, todos os alunos foram informados sobre a obrigatoriedade de
apresentação do comprovante vacinal COVID-19. 1.2. Bancas de defesa e qualificação – como até o
momento não recebemos um documento formal da PRPPG com as orientações sobre como devem ser feitas
as bancas, se podem ser man�das online ou não. Embora exista a expecta�va da publicação uma nova
instrução norma�va por parte da PRPPG, o PPGCOM vai manter a realização das bancas de forma online. Já
estão agendadas duas defesas para março e serão no formato online. 1.3. Reunião com os alunos novos –
hoje às 18h será realizada a reunião com os alunos novos para apresentação do programa. A reunião será no
formato online em razão de alguns dos alunos novos residirem em outros estados e por conta de incerteza
sobre a pandemia, não virão para Curi�ba no primeiro semestre, e sendo a reunião online, todos poderão
par�cipar. 1.4. Comitê de é�ca de Humanas – foi aprovada a criação do Comitê de É�ca de Humanas, mas só
iniciará o funcionamento após a conclusão de alguns ajustes. A representante do SACOD junto ao comitê é a
professora Carla Rizzo�o que nos informará quando o comitê der início as a�vidades. Por enquanto, os casos
urgentes de aprovação de projetos devem ser encaminhados para o Comitê de É�ca em saúde. 1.5. Aula
inaugural – na úl�ma reunião do colegiado do PPGCOM foram sugeridos alguns temas e alguns nomes para a
aula inaugural, a coordenação está entrando em contato com os nomes sugeridos para verificar
disponibilidade, e a previsão é que a aula ocorra entre final de março e início de abril. Assim que forem
definidos maiores detalhes, todos serão informados. 1.6. Edital de Iniciação Cien�fica – o edital de I.C. estará
aberto até 18 de março. A coordenadora ressaltou a importância dos projetos de I.C. para a avaliação do PPG
pela CAPES. 1.7. Editais de bolsas – o edital de bolsas de mestrado e doutorado está com as inscrições
abertas até o dia 04 de março, e a comissão responsável pelo edital e avaliação das inscrições é composta
pelas professoras Carla Candida Rizzo�o e Debora Cris�na Lopez e pela discente Louize Nascimento. O
PPGCOM recebeu uma bolsa para o Programa Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES) e o edital
encontra-se aberto para as inscrições para seleção interna até 13 de março. A coordenadora recomendou
aos professores que conversem com seus orientandos sobre o edital PDSE, especialmente os doutorandos
com ingresso em 2020. 1.8. Seleção para os prêmios COMPÓS e INTERCOM – a comissão responsável pela
seleção interna, composta pelos professores João Damasceno Mar�ns Ladeira e Mauricio Augusto Pimentel
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Liesen Nascimento e pelas discentes Elisa Peres Maranho e Louize Nascimento, selecionou dentre os
trabalhos inscritos para concorrer ao Prêmio Compós, o trabalho da aluna Karin Cris�na da Silva in�tulado
“Gamer, substan�vo feminino: as expressões do net-a�vismo de mulheres gamers em redes sociais digitais”,
orientada pelo professor Rodrigo Eduardo Botelho Francisco. Para concorrer ao Prêmio Intercom, a comissão
indicou o trabalho do aluno Arthur Henrique Monteiro Silva, in�tulado “A�vidade publicitária contestada: o
discurso de consultorias LGBTQIA+ no fazer publicitário”, orientado pelo professor Fábio Hansen. 1.9. Nova
disciplina transversal – a professora Valquíria John juntamente com a professora Regiane Ribeiro serão
responsáveis pela coordenação de uma nova disciplina transversal, “Divulgação Cien�fica e Popularização da
Ciência”, que está com as matrículas abertas até 09 de março e as aulas terão início em 23 de março. A
disciplina contará com a par�cipação de vários docentes da UFPR e de outras ins�tuições. 2. Aprovação da
ata anterior: foi apresentada a ata da reunião ordinária realizada em 14/12/2021 para apreciação. A ata foi
aprovada. 3. Solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de qualificação da doutoranda
Patricia Goedert Melo: a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento da aluna
Patricia Goeder Melo, no qual solicita em concordância com sua orientadora,  Professora Regiane Regina
Ribeiro, a prorrogação de prazo de 3 (três) meses para realização do exame de qualificação, jus�ficada por
novas reflexões sobre o trabalho a par�r da experiência recente do período do estágio de doutoramento na
Universidade de Aveiro (Portugal) – 02/11/2021 a 27/01/2022, além de dificuldades para conciliar, durante a
pandemia, a ro�na produ�va da escrita/pesquisa da tese com as tarefas profissionais, já que a discente não é
bolsista. A solicitação foi aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 30 de junho de 2022. 4. Solicitação de
prorrogação de prazo para realização do exame de qualificação da mestranda Nayane Pantoja Cardoso: a
professora Michele Massuchin, orientadora da aluna Nayane Pantoja Cardoso, fez um breve relato sobre a
situação da aluna que já teve o prazo para qualificar prorrogado, mas que devido a diversos problemas de
saúde, a mesma ainda não conseguiu realizar a qualificação. Infelizmente os problemas de saúde ainda
persistem, e em razão dessa situação está sendo solicitado um novo prazo de prorrogação para a realização
da qualificação.  A plenária propôs a aprovação de prorrogação do prazo de 6 (seis) meses para a aluna
defender a dissertação e concluir o curso, sendo obrigatório que haja um período mínimo de 30 dias entre a
realização do exame de qualificação e a defesa da dissertação. A proposta foi aprovada. A defesa deverá
ocorrer até 31 de agosto de 2022. 5. Solicitação de prorrogação de prazo para realização de defesa da
mestranda Maria Fernanda Mileske de Paula: a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes
o documento da aluna Maria Fernanda Mileski de Paula, no qual solicita em concordância com sua
orientadora,  Professora Valquíria Michela John, a prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para realização da
defesa de dissertação, jus�ficada pela demora da aprovação do projeto pelo Comitê de É�ca, que ocasionou
o atraso na realização das entrevistas, que só puderam ser iniciadas a par�r de setembro de 2021. A
solicitação foi aprovada. A defesa deverá ocorrer até 31 de julho de 2022. 6. Solicitação de prorrogação de
prazo para realização de defesa do mestrando Robinson Samulak Alves: a Professora Michele Massuchin
apresentou para os presentes o documento do aluno Robinson Samulak Alves, no qual solicita em
concordância com sua orientadora, Professora Valquíria Michela John, a prorrogação de 2 (dois) meses para
a realização da defesa de dissertação, jus�ficada pelo fato do projeto passar por alterações que levaram a
uma nova bibliografia e realização de ajustes na metodologia. A solicitação foi aprovada. A defesa deverá
ocorrer até 31 de julho de 2022. 7. Solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de
qualificação do doutorando Everton Luiz Renaud de Paula: a Professora Michele Massuchin apresentou para
os presentes o documento do aluno Everton Luiz Renaud de Paula, no qual solicita em concordância com sua
orientadora, Professora Myrian Regina Del Vecchio de Lima, a prorrogação de prazo de 6 (seis) meses para
realização do exame de qualificação, jus�ficada por problemas pessoais e profissionais agravados pela
pandemia. A solicitação foi aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 30 de setembro de 2022. 8.
Solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de qualificação da doutoranda Manoella
Fortes Fiebig: a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento da aluna
Manoella Fortes Fiebig, no qual solicita em concordância com sua orientadora, Professora Claudia Irene de
Quadros, a prorrogação de prazo de 3 (três) meses para realização do exame de qualificação, jus�ficada por
problemas pessoais como a perda de familiares, além disso, em razão de ter deixado de ser bolsista no início
de 2021, começou a trabalhar, não podendo dedicar-se exclusivamente ao doutorado. A solicitação foi
aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 30 de junho de 2022. 9. Solicitação de prorrogação de prazo
para realização de defesa do mestrando Bruno Caron Ferreira: a Professora Michele Massuchin apresentou
para os presentes o documento do aluno Bruno Caron Ferreira, no qual solicita em concordância com seu
orientador, Professor Hertz Wendel de Camargo, a prorrogação de 3 (três) meses para a realização da defesa
de dissertação, jus�ficada por problemas de saúde e financeiros. A solicitação foi aprovada. A defesa deverá
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ocorrer até 31 de agosto de 2022. 10. Aprovação do Projeto "A plataforma como ator técnico no processo
de comunicação de ciência no canal do YouTube Science Vlogs Brasil”. (Discente: Guilherme de Paula Pires;
Orientadora: Myrian Regina Del Vecchio de Lima): foi apresentado aos presentes o Projeto in�tulado “A
plataforma como ator técnico no processo de comunicação de ciência no canal do YouTube Science Vlogs
Brasil”, do doutorando Guilherme de Paula Pires, sob orientação da Professora Myrian Regina Del Vecchio de
Lima. O projeto tem como obje�vo geral, inves�gar, analisar e discu�r acerca das relações entre
plataformização, ciência e comunicação da ciência no canal do YouTube Science Vlogs Brasil (SVBr), para
compreender suas principais caracterís�cas enquanto produto de divulgação cien�fica, bem como pesquisar
e entender os arranjos técnicos, sociais e comunica�vos que fazem dos atores desse canal uma comunidade
de divulgadores de ciência. O projeto foi aprovado. 11. Solicitação de aprovação do Projeto “Entre a roça e a
fé: mediações religiosas e mulheres rurais de Camboriú”. (Discente: Joana Gall Pereira; Orientadora:
Valquiria Michela John): foi apresentado aos presentes o Projeto in�tulado “Entre a roça e a fé: mediações
religiosas e mulheres rurais de Camboriú”, da doutoranda Joana Gall Pereira, sob orientação da Professora
Valquíria Michela John. O projeto foi aprovado. 12. Solicitação de aprovação do Projeto “Consumo e
mediações de narra�vas midiá�cas sobre ciência e tecnologia entre jovens”, da Professora Valquiria
Michela John: foi apresentado aos presentes o Projeto “Consumo e mediações de narra�vas midiá�cas sobre
ciência e tecnologia entre jovens” de autoria da Professora Valquiria Michela John. O projeto tem como
obje�vo geral compreender como o consumo midiá�co de conteúdos sobre ciência e tecnologia (C&T)
medeia o co�diano de estudantes do ensino médio e como a relação com esses conteúdos nas respec�vas
plataformas e veículos midiá�cos é mediada pelos seus contextos socioculturais. O projeto foi aprovado. 13.
Homologação do resultado da banca de defesa do mestrando Rômulo Zano�o Francino de Oliveira: o
discente Rômulo Zano�o Francino de Oliveira foi aprovado na defesa de Dissertação realizada em
27/08/2021, in�tulada “Representações de masculinidades no discurso publicitário: os meios de locomoção
como extensão do homem”, orientando do Professor Fábio Hansen. Demais membros da banca, Soraya
Maria Bernardino Barreto Januário (UFPE) e Hertez Wendel de Camargo (UFPR). O resultado foi homologado.
14. Solicitação do Professor Fábio Hansen de mudança de categoria de professor permanente para
professor colaborador do PPGCOM: o professor Fábio Hansen encaminhou a solicitação de alteração da
categoria de professor permanente para professor colaborador em razão de sua redistribuição para a
Universidade Federal do Pará. A solicitação foi aprovada. 15. Definição de disciplina EaD, ofertada em rede
pelo INCT.DD no primeiro semestre de 2022: uma das disciplinas de 2022/1º seria uma oferta organizada
pela Compolí�ca (sobre metodologia na área de ComPol), coordenada no PPGCOM pela Professora Michele
Massuchin. No entanto, devido alguns contratempos na organização para este semestre na associação, foi
proposta a subs�tuição pela disciplina de Polí�ca online, ofertada via INCT.DD.  A proposta foi aprovada. 16.
Avaliação da equivalência de Metodologia de Pesquisa (transversal) com a Metodologia de Pesquisa
(PPGCOM): a professora Michele Massuchin informou aos presentes que trouxe o assunto para discussão em
razão de vários alunos terem ques�onado o programa se há equivalência entre a disciplina de Metodologia
de Pesquisa (ofertada pela PRPPG) e Metodologia de Pesquisa (ofertada pelo PPGCOM). O professor
Emerson Cervi falou que as disciplinas transversais devem equivaler como disciplinas opta�vas e não como
obrigatórias, e que o aluno que cursa Metodologia de Pesquisa (transversal) não terá formação em
metodologia da pesquisa em comunicação. A professora Valquiria John concordou com o professor Emerson,
assim como as professoras Kelly Prudêncio e Myrian Lima. Colocado em votação, foi aprovado o
aproveitamento de Metodologia de Pesquisa (transversal) como créditos em disciplinas opta�vas, não
equivalendo à disciplina obrigatória de Metodologia de Pesquisa ofertada pelo PPGCOM. 17. Discussão
sobre a validade das disciplinas cursadas no PPGCOM para os casos de aproveitamento de créditos:
considerando que alguns alunos que cursaram o mestrado no PPGCOM/UFPR há mais de cinco anos
entraram em contato para verificar se seria possível aproveitar os créditos das disciplinas Teorias da
Comunicação e Metodologias de Pesquisa, e que na resolução Nº 32/17 CEPE/UFPR consta a validade de
cinco anos somente para a�vidades realizadas em outros PPGs, foi realizada uma consulta junto a PRPPG
sobre esse ar�go, e houve a confirmação de que a�vidades realizadas anteriormente no próprio PPG não
tem validade ou podem ter validade estabelecida pelo colegiado do programa. Após a discussão sobre o
assunto foi proposto a votação em duas etapas, a primeira para votar a validade das disciplinas em termos
de tempo, para a qual as opções foram: validade de 5 (cinco) anos ou sem validade. Colocada em votação, o
resultado foi de 1(uma) abstenção, 5(cinco) votos a favor da validade de 5(cinco) anos e 7(sete) votos a favor
de não haver validade para as disciplinas cursadas no próprio programa. A segunda etapa da votação foi para
definir se essa temporalidade indeterminada valeria para todas as disciplinas, obrigatórias e opta�vas
(alterna�va 1) ou apenas para disciplinas opta�vas (alterna�va 2). Coladas as alterna�vas em votação, foi
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aprovado que somente para disciplinas opta�vas a validade é indeterminada. Dessa forma, ficou aprovado
que as disciplinas opta�vas cursadas no PPGCOM não têm validade, podendo ser aproveitadas em qualquer
tempo. Já as disciplinas obrigatórias de Teorias da Comunicação e Metodologias de Pesquisa tem validade de
5(cinco) anos, seguindo o que consta na Resolução CEPE 32/17 sobre disciplinas externas e, ademais,
precisam ter a mesma carga horária adotada atualmente que é de 60 horas. 18. Discussão sobre
credenciamento/linhas de pesquisas do PPGCOM: a professora Michele Massuchin falou aos presentes que
alguns professores novos, contratados pelo Departamento de Comunicação Social, a procuraram para saber
informações sobre o credenciamento de professores ao PPGCOM, porém considera que seria importante
fazer a reformulação das linhas de pesquisas antes, para que esses professores sejam credenciados nas
linhas corretas. A sugestão da coordenadora – com base na experiência de preencher a Sucupira e
acompanhar os projetos de pesquisa - é de separar a linha de Comunicação e Formação Socioculturais (linha
01), já que tem mais docentes. Como jus�fica�va para essa reformulação, a professora Michele falou do fato
de exis�r um desiquilíbrio no número de defesas, que acaba sendo bem maior na linha 01, e que pode
impactar de forma nega�va na avaliação do programa. Além disso, considera que é um bom momento para
fazer a reformulação das linhas, já que pode ser que para a próxima avaliação dos programas pela CAPES, o
ano de 2021 considere somente a produção cien�fica, ainda que não haja posição oficial sobre isso. No caso
de todos estarem de acordo com a reformulação das linhas de pesquisa, para iniciar esse processo, será
necessária a indicação de uma comissão para discu�r o assunto, e dentro de um prazo de 45 dias apresentar
uma proposta para a plenária. Foi ques�onado se a comissão seria composta somente por professores da
linha 01. Os professores Rodrigo e Emerson consideram que embora seja uma alteração da linha 01, que vai
também afetar a linha de Comunicação e Polí�ca (linha 02), e que, portanto, teria que ser uma comissão do
programa, envolvendo professores das duas linhas. As professoras Claudia de Quadros, Myrian Lima e Kelly
Prudêncio falaram sobre a importância de discu�r as linhas de pesquisa sempre, inclusive a Professora
Myrian sugeriu que as linhas deveriam reunir-se trimestralmente para atualização de ideias. A professora
Michele salientou que qualquer �po de alteração precisa passar por um processo interno de validação, seja
pela PRPPG ou pelo CEPE, a depender do �po de alteração. Foi proposto que a comissão seja integrada por
coordenadores da gestão anterior e coordenadores da gestão atual, além de um discente de cada linha de
pesquisa. A indicação da comissão foi aprovada, sendo formada pelos Professores Michele Goulart
Massuchin, Claudia Irene de Quadros, Valquíria Michela John, Carla Candida Rizzo�o e pelas discentes Fabia
Cris�ane Ioscote (linha 01) e Louize Nascimento (linha 02). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião da qual lavrei a presente Ata que vai assinada eletronicamente por mim, Gislaine Klemba, Assistente
em Administração deste Programa, pela Senhora Presidente, Profa. Dra. Michele Goulart Massuchin e
demais membros do colegiado. Curi�ba, 03 de março de 2022. 
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