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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 vinte e um 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: João
Damasceno Mar�ns Ladeira, Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento e Vaquíria Michela John. A
professora Kelly Cris�na de Souza Prudêncio e a representante Louize Nascimento não compareceram e
não jus�ficaram a ausência. A professora Michele Goulart Massuchin verificou a existência de quórun e
deu início à reunião, solicitando a inclusão em pauta dos itens 13. Edital 16/2022 (Capes) - Programa de
Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) - Pós-Doutorado Estratégico - Apoio aos Programas de Pós-
Graduação emergentes e em consolidação; 14. Inclusão do Professor Marcelo Garson Braule Pinto como
editor da revista Ação Midiá�ca; 15. Solicitação de desligamento de curso da mestranda Maria Carolina
dos Santos Coelho; 16. Solicitação de prorrogação de prazo para realização da defesa de dissertação do
aluno Guilherme Sizanoski Santos. A inclusão foi aprovada. Pauta: 1. Informes: não houve. 2. Aprovação
da ata anterior: foi apresentada a ata da reunião ordinária realizada em 03/03/2022 para apreciação. A
ata foi aprovada. 3. Solicitação de prorrogação de prazo para realização de defesa da mestranda Giana
Ba�sta Guterres: a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento da aluna
Giana Ba�sta Guterres, no qual solicita em concordância com seu orientador, Professor José Carlos
Fernandes, a prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para realização da defesa de dissertação, pela razão
de que durante o processo de desenvolvimento da dissertação entre 2020 e 2022, a pandemia trouxe
imprevistos adicionais para o projeto de pesquisa como a inviabilidade da proposta original enviada no
pré-projeto durante o período de seleção do mestrado. A solicitação foi aprovada. A defesa deverá
ocorrer até 31 de julho de 2022. 4. Solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de
qualificação da doutoranda Helen Cris�ne Almeida Anacleto: a Professora Michele Massuchin
apresentou para os presentes o documento da aluna Helen Cris�na Almeida Anacleto, no qual solicita em
concordância com sua orientadora,  Professora Kelly Cris�na Prudêncio, a prorrogação de prazo de 2
(dois) meses para realização do exame de qualificação, jus�ficada por dificuldades para entrevistar os
atletas que vão ser ouvidos para a construção da tese. A solicitação foi aprovada. A qualificação deverá
ocorrer até 31 de maio de 2022. 5. Solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de
qualificação da doutoranda Luciane Leopoldo Belin: a Professora Michele Massuchin apresentou para os
presentes o documento da aluna Luciane Leopoldo Belin, no qual solicita em concordância com sua
orientadora, Professora Carla Candida Rizzo�o, a prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para realização
do exame de qualificação, em razão da aluna estar cursando o segundo mês do Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior (PSDE),na Universidad Nacional de Cuyo, em Mendoza (Argen�na), onde há uma
série de a�vidades relacionadas à pesquisa que ainda estão em andamento e que devem gerar algumas
alterações no trabalho. A solicitação foi aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 31 de maio de 2022.
6. Solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de qualificação do doutorando Ricardo
Germano Tesseroli: a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento do
aluno Ricardo Germano Tesseroli, no qual solicita em concordância com sua orientadora, Professora
Luciana Panke, a prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para realização do exame de qualificação, em
razão da instabilidade gerada pela pandemia da Covid-19, que entre tantos prejuízos causou a paralização
de a�vidades de ensino e pesquisa, o adiamento das eleições de 2020 (objeto de estudo da pesquisa) e
causou danos à saúde �sica e mental de uma parte considerável da população, incluindo dos
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pesquisadores, acabou comprometendo o calendário de pesquisa pré-estabelecido. A solicitação foi
aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 31 de maio de 2022. 7.Solicitação de prorrogação de prazo
para realização do exame de qualificação do doutorando Guilherme de Paula Pires: a Professora
Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento do aluno Guilherme de Paula Pires, no
qual solicita em concordância com sua orientadora, Professora Myrian Regina Del Vecchio de Lima, a
prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para realização do exame de qualificação, jus�ficada pela
pandemia e sua carga de a�vidades online, acúmulos de a�vidades relacionadas ao doutorado e a
especialização. A solicitação foi aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 31 de maio de 2022. 8.
Solicitação de desligamento da doutoranda Sarah Dantas do Rego Silva: a doutoranda, recém ingressa,
Sarah Dantas do Rego Silva solicita, em concordância com o seu orientador, Professor Francisco Paulo
Jamil Almeida Marques, o desligamento do curso por questões de cunho estritamente pessoal, agravadas
após o processo de seleção do doutorado. A solicitação foi aprovada. 9. Solicitação de aprovação do
Projeto “Redatores em plataformas freelancers: (re)configurações iden�tárias na a�vidade
publicitária”. (Discente: Le�cia Guimarães; Orientador: Fábio Hansen): foi apresentado aos presentes o
Projeto in�tulado “Redatores em plataformas freelancers: (re)configurações iden�tárias na a�vidade
publicitária”, da mestranda Le�cia Guimarães, sob orientação da Professor Fábio Hansen. O projeto foi
aprovado. 10. Homologação do resultado da banca de defesa da mestranda Marcela Barba Santos: a
discente Marcela Barba Santos foi aprovada na defesa de Dissertação realizada em 07/03/2022, in�tulada
“No púlpito e na urna: um estudo compara�vo sobre o conteúdo divulgado por candidatos pastores e
não pastores em suas páginas do facebook durante a eleição de 2020”, orientanda da Professora Michele
Goulart Massuchin. Demais membros da banca, Frank Antônio Mezzomo (UNESPAR), Priscilla Leine
Casso�a (UFSCAR) e Emerson Urizzi Cervi (UFPR). O resultado foi homologado. 11. Proposta de
calendário de reuniões do colegiado do PPGCOM: a coordenadora, Professora Michele Massuchin,
propôs um calendário com as datas das reuniões do PPGCOM (colegiados e plenárias) para o ano de
2022, e no caso de não haver pautas, a reunião poderá ser cancelada. A proposta é para que seja
realizada uma reunião por mês. A professora Valquíria lembrou que em julho deverá ocorrer a eleição
para a coordenação do programa, e com isso também vai ocorrer a alteração dos membros do colegiado,
então como é necessário verificar se os membros do colegiado possuem disponibilidade nas datas
propostas, foi aprovado o calendário de reuniões do PPGCOM até julho de 2022. O calendário será
publicado no site e divulgado para todos os professores e alunos do programa. 12. Parecer sobre a
proposta de Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade Pedagógica de Maputo,
Moçambique: a professora Michele apresentou aos presentes a mensagem da Professora Leonilda
Mua�acali, da Universidade Pedagógica de Maputo, na qual solicita pareceres posi�vos de universidades
parceiras sobre a proposta de Doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade Pedagógica
de Maputo, Moçambique, de forma a colaborar com o processo de implantação do Doutorado em
Ciências da Comunicação na ins�tuição. Foram indicados para compor a comissão responsável pelo
parecer, os professores João Damasceno Mar�ns Ladeira e Kelly Cris�na de Souza Prudêncio. A indicação
foi aprovada. 13. Edital CAPES 16/2022 – Programa de Desenvolvimento da Pós-graduação (PDPG) –
Pós-doutorado estratégico – Apoio aos programas de Pós-graduação emergentes e em consolidação: a
PRPPG encaminhou o Edital Capes Nº 16/2022- Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG)
- Pós-Doutorado Estratégico - Apoio aos Programas de Pós-Graduação emergentes e em consolidação,
solicitando que os PPGs aptos e interessados em submeter projetos preencham o formulário específico
que foi disponibilizado, para que possam iden�ficar a quan�dade de interessados e eventual necessidade
de seleção, já que cada ins�tuição pode indicar no máximo dez programas para o edital. A professora
Michele Massuchin, trouxe o assunto para discussão e para consulta sobre o interesse por parte do
colegiado, pois o PPGCOM conforme definido no edital se enquadra nos programas em consolidação e
pode par�cipar do edital que compreende o envio de projeto para duas bolsas de pós-doutorado, sendo
uma para início em 2022 e a outra para início em 2023. Colocado em votação, foi aprovado a indicação de
interesse do programa em par�cipar do PDPG. 14. Inclusão do Professor Marcelo Garson Braule Pinto
como editor da revista Ação Midiá�ca: a professora Michele passou a palavra ao professor João Ladeira,
editor chefe da revista Ação Midiá�ca, que informou que o Professor Marcelo está auxiliando na edição
da revista, mas como não faz parte do corpo de docentes do PPGCOM solicita a formalização da sua
inclusão como editor. Após discussão e esclarecimentos, a inclusão do professor Marcelo Garson Braule
Pinto foi aprovada. 15. Solicitação de desligamento da mestranda Maria Carolina dos Santos Coelho: a
mestranda Maria Carolina dos Santos Coelho solicita, em concordância com o seu orientador, Professor
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João Damasceno Mar�ns Ladeira, o desligamento do curso em função de compromissos profissionais que
surgiram após o início das a�vidades, durante o segundo semestre do ano le�vo de 2021 e também em
2022, que impossibilitaram a conciliação da ro�na dos estudos com a a�vidade profissional. A solicitação
foi aprovada. 16. Solicitação de prorrogação de prazo para realização de defesa do mestrando
Guilherme Sizanoski Santos: a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento
do aluno Guilherme Sizanoski Santos, no qual solicita em concordância com sua orientadora, Professora
Kelly Cris�na de Souza Prudêncio, a prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para realização da defesa de
dissertação, em razão de problemas de saúde. A solicitação foi aprovada. A defesa deverá ocorrer até 31
de julho de 2022. 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, 21 de março de 2022.
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