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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 dezoito dias do mês de abril de  
dois   mil   e   vinte   e   dois, às   treze horas e trinta minutos, 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, Emerson Urizzi Cervi, Fábio Hansen, João Damasceno Mar�ns Ladeira, José Carlos
Fernandes, Kelly Cris�na de Souza Prudêncio, Luciana Panke, Mauricio Augusto Pimentel Liesen
Nascimento, Myrian Regina Del Vecchio de Lima, Regiane Regina Ribeiro, Valquiria Michela John, e a
discente Maíra Orso. Não compareceram à reunião, mas jus�ficaram a ausência, os professores Carla
Candida Rizzo�o, Debora Cris�na Lopez, Francisco Paulo Jamil Almeida Marques, Hertez Wendel de
Camargo, Rafael Cardoso Sampaio, Rodrigo Eduardo Botelho Francisco e a discente Louize Nascimento.  A
professora Michele Goulart Massuchin verificou a existência de quórum e deu início à reunião,
solicitando a inclusão em pauta dos itens: 11. Definição sobre formato das qualificações
(presencial/online); 12. Aprovação do projeto de pesquisa “Cor, mise-en-scène e neurociência do
consumo: estudos de filmes publicitários do mercado de luxo”. (Discente: Tiago Mendes Alvarez;
Orientador: prof. Hertez Wendel de Camargo); 13. Solicitação de prorrogação de prazo para realização de
defesa do mestrando Lucas Vinicius Mayer. A inclusão dos pontos foi aprovada. Pauta: 1. Informes: 1.1.
Evento “Encontro de Cultura Pop da UFPR” – estão abertas até 11 de maio as inscrições para o evento
“Encontro de Cultura Pop da UFPR”. 2. Aprovação da ata anterior: foi apresentada a ata da reunião
ordinária realizada em 21/03/2022 para apreciação. A ata foi aprovada. 3. Solicitação de prorrogação de
prazo para realização de defesa da mestranda Raquel Pereira Rodrigues Leite: a Professora Michele
Massuchin apresentou para os presentes o documento encaminhado pela discente Raquel Pereira
Rodrigues Leite, no qual solicita em concordância com seu orientador, Professor Rodrigo Eduardo Botelho
Francisco, a prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para realização da defesa de dissertação, em razão da
necessidade de mais tempo para análise de dados e finalização da redação final da dissertação. A
solicitação foi aprovada. A defesa deverá ocorrer até 31 de julho de 2022. 4. Solicitação de prorrogação
de prazo para realização de defesa do mestrando Matheus Dias Galdino Soares: a Professora Michele
Massuchin apresentou para os presentes o documento encaminhado pelo discente Matheus Dias Galdino
Soares, no qual solicita em concordância com seu orientador, Professor José Carlos Fernandes, a
prorrogação de prazo de 1 (um) mês para realização da defesa de dissertação, em razão de problemas
pessoais e profissionais que prejudicaram a análise de dados e redação dos resultados da pesquisa. A
solicitação foi aprovada. A defesa deverá ocorrer até 30 de junho de 2022. 5. Solicitação de alteração de
orientadora do mestrando Mateus Leonardi Redivo:  a professora Luciana Panke, orientadora do
mestrando Mateus Leonardi Redivo, propôs a alteração de orientação para a Professora Carla Candida
Rizzo�o, visto que a área em que o aluno está desenvolvendo seu projeto enquadra-se melhor nas áreas
pesquisadas pela Profa. Carla Rizzo�o. A mudança de orientadora foi aprovada. 6.Solicitação de
desligamento do curso do mestrando Guilherme Brandão Daldin : o mestrando Guilherme Brandão
Daldin solicita, com ciência da sua orientadora, Professora Luciana Panke, seu desligamento do curso em
razão de problemas pessoais. A solicitação foi aprovada. 7. Homologação do resultado da banca de
defesa da mestranda Amanda Gonçalves Menezes: a discente Amanda Gonçalves Menezes foi aprovada
na defesa de Dissertação realizada em 29/03/2022, in�tulada “Campanha em 5 segundos: uma análise do
horário gratuito de propaganda eleitoral dos candidatos a deputado federal no Paraná nas eleições de
2010, 2014 e 2018”, orientanda do Professor Emerson Urizzi Cervi. Demais membros da banca: Felipe de
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Moraes Borba (UNIRIO) e Michele Goulart Massuchin (UFPR). O resultado foi homologado. 8. Aprovação
do projeto de pesquisa “Mudança de faixa: as convergências, ro�nas e processos editoriais em
emissoras em Curi�ba e região metropolitana na migração AM/FM”. (Discente: João Cubas Mar�ns;
Orientador: prof. José Carlos Fernandes) : foi apresentado aos presentes o projeto in�tulado “Mudança
de faixa: as convergências, ro�nas e processos editoriais em emissoras em Curi�ba e região
metropolitana na migração AM/FM”, de autoria do mestrando João Cubas Mar�ns, sob orientação do
Professor José Carlos Fernandes. O projeto foi aprovado. 9. Aprovação do projeto de pesquisa “Como a
imprensa fecha espaços para negros no Brasil: um estudo sobre a falta de representa�vidade racial em
telejornais”. (Discente: Herivelto Alves de Oliveira; Orientador: prof. José Carlos Fernandes): foi
apresentado aos presentes o Projeto in�tulado “Como a imprensa fecha espaços para negros no Brasil:
um estudo sobre a falta de representa�vidade racial em telejornais”, de autoria do mestrando Herivelto
Alves de Oliveira, sob orientação do Professor José Carlos Fernandes. O projeto foi aprovado. 10.
Aprovação da proposta de alteração das linhas de pesquisas do PPGCOM : a comissão composta pelas
professoras Cláudia Irene de Quadros, Carla Candida Rizzo�o, Michele Goulart Massuchin, Valquíria
Michela John e pelas discentes Fabia Cris�ne Ioscote e Louize Nascimento, apresentou a proposta de
alteração do nome e/ou descrição das linhas de pesquisa vigentes. Com o obje�vo de a�ngir um melhor
equilíbrio entre o número de trabalhos defendidos entre as linhas de pesquisa do programa, a proposta
elaborada a par�r de reuniões com todos os docentes pertencentes a cada linha de pesquisa,
compreende a alteração do nome e descrição da linha 01, passando de Comunicação e Formações
Socioculturais para COMUNICAÇÃO E CULTURA com a seguinte descrição: "Processos comunica�vos e
suas interfaces com a cultura. Desenvolve pesquisas em comunicação sobre: matrizes culturais e
representações sociais; processos de mediação e midia�zação sociocultural; regimes esté�cos de
interação; estudos de produção, circulação, consumo e recepção; tecnologias, interações e convergência
midiá�ca; linguagens e produção de sen�dos; comunicação e suas interfaces com a ciência e a
tecnologia, metodologias e teorias da Comunicação e a relação entre comunicação e alteridade nas
dinâmicas socioculturais".  E a manutenção do nome da linha 02 - COMUNICAÇÃO E POLÍTICA com
alteração da descrição para "A linha incen�va pesquisas sobre as várias dimensões da relação entre
comunicação e polí�ca nas democracias contemporâneas. Abrange estudos sobre a ação polí�ca de
atores cole�vos nos espaços comunicacionais, no amplo escopo que percorre os processos de a�vismo e
mobilização, par�cipação e deliberação. Interessam também as pesquisas que tratam da relação entre
mídia e polí�ca - jornalismo polí�co, crí�ca de mídia e formação de opinião pública. Entra também no
escopo da linha, trabalhos sobre comunicação e propaganda eleitoral e suas interfaces. Compreende
ainda inves�gações que versam sobre democracia digital no âmbito da comunicação pública, ins�tucional
e governamental". Após discussão e esclarecimentos, a proposta foi colocada em votação, sendo
aprovada. 11. Definição sobre formato das qualificações (presencial/online): a professora Michele
lembrou aos presentes sobre a recente publicação da resolução 07/22 que trata sobre bancas de defesa
de tese e de dissertação - e que foi enviada por e-mail aos docentes - na qual ficou definido que as
bancas serão presenciais, sendo permi�da a par�cipação dos membros externos de forma remota, não
sendo mais possível a realização de bancas totalmente online. A professora Regiane Ribeiro colocou à
disposição a sala do conselho setorial para a realização das bancas híbridas. Em relação às bancas de
qualificação, a resolução 32/17, estabelece que os critérios ficam a cargo de cada programa, e por isso,
foi apresentada pela coordenação a proposta para que cada orientador faça a definição sobre o formato
da banca de qualificação, podendo ser presencial, remota ou híbrida. O formato deverá ser indicado pelo
orientador no momento de agendamento da banca de qualificação no sistema SIGA para que, se for
necessário, seja feita a reserva da sala do SACOD pela secretaria do PPG. A proposta foi colocada em
votação, sendo aprovada. 12. Aprovação do projeto de pesquisa “Cor, mise-en-scène e neurociência do
consumo: estudos de filmes publicitários do mercado de luxo”. (Discente: Tiago Mendes Alvarez;
Orientador: prof. Hertez Wendel de Camargo): foi apresentado aos presentes o Projeto in�tulado “Cor,
mise-en-scène e neurociência do consumo: estudos de filmes publicitários do mercado de luxo”, de
autoria do doutorando Tiago Mendes Alvarez, sob orientação do Professor Hertez Wendel de Camargo. O
projeto foi aprovado. 13. Solicitação de prorrogação de prazo para realização de defesa do mestrando
Lucas Vinicius Mayer: a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento
encaminhado pelo discente Lucas Vinicius Mayer, no qual solicita em concordância com seu orientador,
Professor Fábio Hansen, a prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para realização da defesa de
dissertação, que devido a pandemia de Covid-19, levou o projeto a passar por algumas mudanças em
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relação ao protocolo metodológico e andamento da inves�gação, que seria u�lizado na pesquisa,
ocasionando  atraso para redefinição e encaminhamento da coleta de dados. 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, 18 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MICHELE GOULART MASSUCHIN, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/05/2022, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por KELLY CRISTINA DE SOUZA PRUDENCIO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/06/2022, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALQUIRIA MICHELA JOHN, PROFESSOR DO
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