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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 quatorze dias do mês de dezembro
de dois   mil   e   vinte   e   um, às nove 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, Kelly Cris�na de Souza Prudêncio e Valquíria Michela John. Representante discente: Maíra Orso.
Os professores Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento e João Damasceno Mar�ns Ladeira, não
compareceram à reunião, mas jus�ficaram a ausência, assim com a representante discente Louize
Nascimento. A professora Michele Goulart Massuchin verificou a existência de quórun e deu início à reunião,
solicitando a inclusão em pauta do item 06. Comissão para o Prêmio Compós; 07) Solicitação de
desligamento do curso do mestrando Ryan Turra Provensi. A inclusão foi aprovada.  Pauta: 1. Informes: não
houve. 2. Aprovação da ata anterior: foi apresentada a ata da reunião ordinária realizada em 19/11/2021
para apreciação. A ata foi aprovada. 3.  Homologação do resultado do Processo Sele�vo (Mestrado e
Doutorado): a Professora Michele fez um breve relato sobre a realização do processo sele�vo e informou
que houve diminuição do número de candidatos aprovados em relação ao número de vagas ofertadas em
consequência da redução do número de inscritos, especialmente no mestrado na linha de Polí�ca. Foram
aprovados dezesseis candidatos para o Mestrado na seguinte ordem classificatória:  1-Sharon Jeanine
Abdalla, 2-Victor Finkler Lachowski; 3-Pedro Henrique Santos Curcel; 4-Samir Gid Rolim de Moura Moreira; 5-
Vinícius Montovani de Camargo Sgarbe; 6-Karina Pierin Ernsen Alves; 7-Isadora Raquel Rupp; 8-João Cubas
Mar�ns; 9-Pedro Henrique Oliveira Macedo; 10-Polyanna Orlonski Fuck; 11-Gabriel Airto Domingos; 12-
Tallyta Moraes 13-Alex Mamedio Nageib Bark; 14-Mariane Cris�ne Antunes; 15-Felipe Cardoso Dos Santos;
16-Luan Alves de Melo. E foram aprovados dezoito candidatos para o Doutorado na seguinte ordem
classificatória: 1-Chirlei Diana Kohls; 2-Thiago Amorim Caminada; 3-Romão Matheus Neto; 4-Lara Timm
Cezar; 5-Paula Andressa de Oliveira; 6-Rafael Borges Marques; 7-Maira Silva de Moraes; 8-Sarah Dantas do
Rego Silva; 9-Ivan Chaves Coelho; 10-Lenise Aubri� Klenk; 11-Marcela Barba Santos; 12-Pedro de Souza Lima
Brodbeck; 13-Milene Rocha Lourenço Leitzke; 14-Maíra Rossin Gioia de Brito; 15-Karin Cris�na da Silva; 16-
Miguel Quessada; 17- Ana Luísa Pereira; 18-Nathalia Akemi Lara Haida. O resultado foi homologado. 4. Edital
para seleção de pós-doutorando e comissão; (Prof. Rodrigo Botelho): a professora Michele lembrou aos
presentes que esse item já fez parte da pauta da reunião anterior, mas para que fosse possível esclarecer
junto à PRPPG a questão sobre a exigência de que para que um professor seja supervisor de pós-doutorado
precisa ter concluído duas orientações de teses de doutorado, foi decidido discu�r o item na reunião
seguinte. Em consulta a PRPPG, foi informado que a Resolução 16/18 (CEPE/UFPR) é superior aos programas
e que, portanto, deve-se respeitar a exigência de duas orientações de teses concluídas. Em contato com o
Professor Rodrigo, que possui um doutor interessado em realizar estágio pós-doc sob sua supervisão,
embora ainda não possua as orientações de teses concluídas, o mesmo informou que tem conhecimento de
casos semelhantes que pediram autorização para a PRPPG para realizar a supervisão de pós-doutorandos
sem cumprir essa exigência. Dessa forma, a professora Michele propôs a realização do processo sele�vo e
tendo candidatos aprovados, o programa vai solicitar autorização para a PRPPG para que o Professor Rodrigo
possa ser supervisor com a jus�fica�va de possui duas orientações de teses que serão concluídas no primeiro
semestre de 2022, e no caso da PRPPG não autorizar essa supervisão, o pós-doutorado vai ter início somente
em julho quando o professor Rodrigo já terá cumprido a exigência estabelecida pela resolução 16/18. Em
votação a proposta foi aprovada. Foi aprovada também a indicação dos Professores Rodrigo Eduardo Botelho
Francisco, José Carlos Fernandes e Luciana Panke, para comporem a comissão responsável pelo edital e
seleção de pós-doc. 5. Definição da fala de abertura do ano de 2022: a professora Michele abriu para
discussão a definição da abertura do ano 2022, se será presencial ou remota, e pediu a indicação de nomes.
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A professora Kelly colocou como tema para a abertura, as pesquisas sobre os movimentos em defesa de
minorias, visto que é um tema que abrange as duas linhas de pesquisa do programa. A aula de abertura deve
ocorrer na semana de 07 a 11 de março de 2022, e em seguida na mesma semana será realizada uma
segunda apresentação para que os alunos novos conheçam o programa. Foram sugeridos alguns nomes e
também foi discu�da a possibilidade de ser uma mesa com mais convidados. Foi decidido que a professora
Michele encaminhará um e-mail para todos os docentes solicitando sugestões de nomes para a apresentação
ou mesa de abertura de 2022. 6. Indicação de Comissão para o Prêmio COMPÓS: foi lançado recentemente
o edital do Prêmio Compós 2022, para o qual o programa poderá indicar uma dissertação defendida em
2021. Foi definido o prazo de 20 de dezembro para que os orientadores inscrevam as dissertações que
queiram par�cipar da seleção interna realizada no PPGCOM. Foram indicados para comporem a comissão
interna de seleção os Professores Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento e João Damasceno Mar�ns
Ladeira, e os discentes Elisa Maranho e Louize Nascimento. A composição da comissão poderá sofrer
alterações após o encerramento das inscrições, visto que professores com trabalhos inscritos, não podem
fazer parte da comissão. 7. Solicitação de desligamento do curso do mestrando Ryan Turra Provensi: o
mestrando Ryan Turra Provensi, em concordância com seu orientador, Professor Fábio Hansen, solicitou
desligamento do curso em decorrência de problemas pessoais. A solicitação foi aprovada. 8. Informes
Gerais: não houve. 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 e pela
Senhora Presidente, Profa. Dra. Michele Goulart Massuchin, e demais membros do colegiado. Curi�ba, 14 de
dezembro de 2021.
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