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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 dezesseis dias do mês de maio
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 as professoras Kelly Cris�na
de Souza Prudêncio e Valquíria Michela John, e a representante discente Maíra Orso. Os professores João
Damasceno Mar�ns Ladeira e Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento, não compareceram, mas
jus�ficaram a ausência. A professora Michele Goulart Massuchin verificou a existência de quórun e deu
início à reunião, solicitando a inclusão em pauta como item 05. Solicitação de aprovação do Projeto “A
Curi�ba não imaginada: análise da percepção de comunidades periféricas sobre os imaginários visuais da
cidade”. (Discente: Magno Van Erven; Orientadora: Valquíria Michela John). A inclusão foi aprovada.
Pauta: 1. Informes: 1.1. PROAP 2022 - O programa recebeu o PROAP 2022 no valor total de R$31.486,00;
1.2. No período de 22 de maio a 11 de junho, a professora Michele estará em férias e durante esse
período, o professor João Ladeira assumirá como coordenador do PPGCOM. 1.3. BANCAS DE DEFESA –
Recentemente foi aprovada no CEPE a resolução 07/2022 que estabelece que as bancas de defesas de
tese e dissertação podem ocorrer totalmente presenciais ou de forma híbrida, com a par�cipação do
membro externo de forma remota. Após a publicação da resolução, muitos programas relataram
problemas técnicos para realizar as bancas no formato híbrido, principalmente problemas de
instabilidade da rede de internet. A professora Juliana Schussel, presidente do fórum de coordenadores
dos programas de pós-graduação fez uma reunião com o pró-reitor, Professor Francisco Mendonça, para
relatar os problemas ocorridos em vários programas, e o pró-reitor concordou em apresentar no CEPE
um novo texto relacionado ao formato das bancas, no qual será permi�do aos colegiados dos programas
a decisão sobre o formato das defesas (presencial, on line ou híbrido). Até que ocorra a aprovação desse
novo texto, as bancas deverão con�nuar ocorrendo presencialmente ou de forma híbrida. 1.4 – EDITAL
PÓS-DOC (Programa de Desenvolvimento da Pós-graduação (PDPG)) – o PPGCOM realizou a inscrição no
edital para Programas de desenvolvimento da Pós-graduação – PDPG, através do envio de um projeto,
mas não foi selecionado pela PRPPG, que conforme estabelecido no edital, selecionaria dez programas. O
PPGCOM entrou com recurso, mas não foi atendido. 1.5. REPRESENTANTES DISCENTES – a discente
Louize Nascimento deixou de ser a representante �tular do discentes por mo�vos pessoais relacionados a
sua mudança para São Paulo, e por esta razão a discente Maíra Orso passou de representante suplente
para representante �tular. Considerando que a Maíra é mestranda, foi encaminhado um e-mail para a
lista de doutorandos sobre a vaga de representante suplente, e os discentes Pedro de Souza Lima
Brodbeck, Fabia Cris�ane Ioscote e Cris�ane Sinimbu Sanchez, se pron�ficaram a assumir a vaga, porém
além de ser um representante do mestrado e um do doutorado, também é importante que seja um
representante de cada linha de pesquisa, ficando por esse mo�vo, como representante suplente a aluna
Fabia Ioscote. 2. Aprovação da ata anterior: foi apresentada a ata da reunião ordinária realizada em
18/04/2022 para apreciação. A ata foi aprovada. 3. Solicitação de prorrogação de prazo para realização
de defesa da mestranda Caroline Kuviatkoski de Barros: a Professora Michele Massuchin apresentou
para os presentes o documento da aluna Caroline Kuviatkoski de Barros, no qual solicita em concordância
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com sua orientadora, Professora Regiane Regina Ribeiro, a prorrogação de prazo de 2 (dois) meses para
realização da defesa de dissertação, pela razão  da fase de decupagem, seleção de frames, transcrição e
revisão dos diálogos das cenas analisadas do filme, que é o objeto empírico, bem como a ar�culação
analí�ca, levaram mais tempo do que o previsto para serem concluídas, além de problemas financeiros. A
solicitação foi aprovada. A defesa deverá ocorrer até 31 de julho de 2022. 4. Homologação do resultado
da banca de defesa da mestranda Juliana Marques Borgui: a discente Juliana Marques Borgui foi
aprovada na defesa de Dissertação realizada em 25/04/2022, in�tulada “CAMINHOS PARA A
CONSTRUÇÃO DA INTERCULTURALIDADE: A relação entre extensão universitária e a comunicação pública
no NEABI-IFPR”, orientanda da Professora Claudia Irene de Quadros. Demais membros da banca, Mônica
Panis Kaseker (UEL) e Regiane Regina Ribeiro (UFPR). O resultado foi homologado. 5.Solicitação de
aprovação do Projeto “A Curi�ba não imaginada: análise da percepção de comunidades periféricas
sobre os imaginários visuais da cidade”. (Discente: Magno Van Erven; Orientadora: Valquíria Michela
John): foi apresentado aos presentes o Projeto in�tulado “A Curi�ba não imaginada: análise da percepção
de comunidades periféricas sobre os imaginários visuais da cidade”, do mestrando Magno Van Erven, sob
orientação da Professora Valquíria Michela John. O projeto foi aprovado. 6. Edital para seleção de Pós-
doutorandos (sem concessão de bolsa): os professores Rodrigo Eduardo Botelho Francisco, José Carlos
Fernandes e Luciana Panke, que compõe a comissão responsável pelo edital e pelo processo de seleção
de pós-doutorandos do PPGCOM, encaminhou a versão final do edital com a seguinte proposta de datas:
de 23 de maio a 10 de junho (período de inscrições); até 15 de junho (resultado preliminar), até 27 de
junho (resultado final após recursos). De acordo com o edital, as a�vidades do estágio pós-doutoral terão
início em julho de 2022 e não haverá concessão de bolsas para os aprovados. Colocado em votação, o
edital foi aprovado. 7. Comissão do Processo Sele�vo 2022 (mestrado e doutorado): foram indicados os
Professores Michele Goulart Massuchin (presidente), João Damasceno Mar�ns Ladeira, Carla Candida
Rizzo�o (membro – representante da linha 02), Emerson Urizzi Cervi (membro – representante da linha
02), Valquíria Michela John (membro – representante da linha 01) e Regiane Regina Ribeiro (membro –
representante da linha 01), para a composição da Comissão responsável por promover, examinar,
supervisionar e acompanhar a realização do Processo Sele�vo Mestrado e Doutorado em Comunicação,
turma 2023. A indicação da comissão foi aprovada. 8. Comissão Eleitoral (eleição para coordenação do
PPGCOM): tendo em vista que em agosto de 2022 termina o mandato dos atuais coordenadores,
professores Michele Massuchin e João Ladeira, é necessária a realização de um processo eleitoral para a
escolha dos novos coordenadores. Foram indicados para compor a Comissão Eleitoral, os professores
Kelly Cris�na de Souza Prudêncio e Hertez Wendel de Camargo, e a discente Maíra Orso. A eleição deverá
ocorrer até 24 de junho de 2022. A indicação foi aprovada. 9. Disciplina de Estágio Docência:
considerando que em 2022 serão dois semestres le�vos no programa, mas três semestres le�vos na
graduação, foi proposto que o programa oferte as disciplinas de Estágio de Docência I e Estágio de
Docência II para atender os alunos que pretendem desenvolver o estágio nas disciplinas de graduação
que terão início em 06 de junho, quando inicia o primeiro semestre le�vo de 2022 para a graduação. As
turmas de estágio serão abertas no SIGA e o período de matrícula será 23 a 27 de maio. A proposta foi
aprovada. 10. Disciplinas 2022/2º semestre: para definição dos professores que ofertarão disciplinas no
segundo semestre de 2022, a coordenação realizou uma consulta considerando o rodízio de docentes e
os que encontram-se afastados ou em processo para afastamento para realização de pós-doc, chegando a
definição da oferta de três disciplinas opta�vas na linha de pesquisa 02 (Comunicação e polí�ca), que
serão ministradas pelos professores Emerson Cervi, Michele Massuchin e Francisco Jamil Marques, três
disciplinas opta�vas na linha de pesquisa 01 (Comunicação e cultura), que serão ministradas pelos
professores Myrian Lima, João Ladeira e Valquíria John. Além disso, serão ofertadas as disciplinas
obrigatórias de Metodologia da Pesquisa, ministrada pelas professoras Michele Massuchin e Valquíria
John, e Seminário de Tese I, ministrada pela professora Kelly Prudêncio. O calendário com as datas de
início e final do segundo semestre de 2022 será apresentado na próxima reunião, prevista para 27 de
junho. A oferta de disciplinas para o segundo semestre de 2022 foi aprovada. 11. Indicação dos Grupos
de Trabalho (GTs) da COMPÓS: a COMPÓS está realizando uma consulta que compreende a seleção,
pelos programas de pós-graduação, de 24 GTs, entre um total de 27 GTs. Em consulta realizada por e-
mail, após compar�lhamento das respec�vas ementas ao corpo docente do PPGCOM, 20 GTs receberam
mais votos, e 05 GTs ficaram empatados na votação. Dessa forma, o colegiado deverá escolher dentre
esses 5 GTs, eliminar 01, para que resulte no total de 24 GTs, conforme solicitação da COMPÓS. Em
votação, dentre os 5 que estavam empatados em número de votos, o colegiado decidiu eliminar o GT
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“Estudos de Narra�vas”. Dessa forma, o resultado final da seleção realizada no PPGCOM ficou da seguinte
forma: GT1. Recepção, Circulação e Usos Sociais das Mídias; GT2. Processos Comunicacionais, Infâncias e
Juventudes; GT3. Prá�cas Interacionais, Linguagens e Produção de Sen�do na Comunicação; GT4.
Materialidades digitais e prá�cas comunicacionais; GT5. Imagem e Imaginários midiá�cos; GT6.
Comunicação, Gêneros e Sexualidades; GT7. Estudos Radiofônicos; GT8. Estudos de Televisão; GT9.
Estudos de Som e Música; GT10. Estudos de Memória e Comunicação; GT11. Estudos de Jornalismo;
GT12. Estudos de Comunicação Organizacional; GT13. Estudos de Cinema, Fotografia e Audiovisual; GT14.
Epistemologia da Comunicação; GT15. Cultura das Mídias; GT16. Consumos e Processos de Comunicação;
GT17. Comunicação, Raça e Interseccionalidades; GT18.Comunicação, Arte e Tecnologias da Imagem;
GT19. Comunicação e Sociabilidade; GT20. Comunicação e Polí�ca; GT21. Comunicação e Experiência
esté�ca; GT22. Comunicação e Cultura; GT23. Comunicação e Cidadania; GT24. Comunicação da ciência e
polí�cas cien�ficas. 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, 16 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MICHELE GOULART MASSUCHIN, PROFESSOR
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