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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

Rua Bom Jesus, 650, - - Bairro Juvevê, Curi�ba/PR, CEP 80035-010
Telefone: (41) 3313-2005 - h�p://www.ufpr.br/

 

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 sete dias do mês de
junho 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, Kelly Cris�na de Souza Prudêncio e Valquíria Michela John, e a
representante discente Maíra Orso. O professor Mauricio Augusto Pimentel Liesen Nascimento, não
compareceu, mas jus�ficou a ausência. A professora Michele Goulart Massuchin verificou a existência de
quórun e deu início à reunião, solicitando a inclusão em pauta como item 7. Solicitação de prorrogação
de prazo para realização da qualificação da Doutoranda Manoella Fortes Fiebig; 8. Solicitação de
prorrogação de prazo para realização da qualificação da Doutoranda Elisa Peres Maranho; 17. Relatório
final de Estágio de Docência I e Estágio de Docência II; 18. Oficina do PPGCOM para o Processo Sele�vo. A
inclusão dos itens foi aprovada. Pauta: 1. Informes: 1.1. Plataforma Sucupira – os dados solicitados pela
CAPES foram enviados através da Plataforma Sucupira em maio. Em virtude da pandemia, os demais
dados que envolvem a produção cien�fica dos anos de 2021 e 2022 serão enviados de maneira conjunta
na próxima coleta de dados. 1.2. GTs da COMPÓS - na úl�ma reunião da COMPÓS, na qual par�cipou o
professor João Ladeira, foram apresentados os GTs aprovados no programa e definidos os GTs para o
próximo congresso da COMPÓS. 1.3. Site do PPGCOM – foi dado início ao processo de tradução das
informações do site do PPGCOM para o inglês, mas tem ocorrido alguns problemas no sistema e a PRPPG
está com a equipe responsável reduzida. Espera-se que até o final do ano o conteúdo seja disponibilizado
no site. 2. Aprovação da ata anterior: foi apresentada a ata da reunião ordinária realizada em
16/05/2022 para apreciação. A ata foi aprovada. 3. Solicitação de prorrogação de prazo para realização
de defesa da mestranda Camila Raphaela Peres Mancio: a Professora Michele Massuchin apresentou
para os presentes o documento da aluna Camila Raphaela Peres Mancio, no qual solicita em
concordância com seu orientador, Professor João Ladeira, a prorrogação de prazo de 3 (três) meses para
realização da defesa de dissertação, em razão de problemas pessoais e de saúde. A solicitação foi
aprovada. A defesa deverá ocorrer até 31 de agosto de 2022. 4. Solicitação de prorrogação de prazo para
realização da qualificação da doutoranda Helen Cris�ne Almeida Anacleto (segundo pedido):  a
Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento da aluna Helen Cris�ne
Almeida Anacleto, no qual solicita em concordância com sua orientadora, Professora Kelly Cris�na de
Souza Prudencio, uma nova 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, já que grande parte está em compe�ções fora do país e ainda não �veram agenda compa�vel
para par�cipar das entrevistas. Além disso, a aluna começou a dar aulas, em março, o que tem atrasado o
desenvolvimento da escrita da tese. A solicitação foi aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 31 de
julho de 2022. 5.Solicitação de prorrogação de prazo para realização do exame de qualificação da
doutoranda Patricia Goedert Melo (segundo pedido): a Professora Michele Massuchin apresentou para
os presentes o documento da aluna Patricia Goedert Melo, no qual solicita em concordância com sua
orientadora, Professora Regiane Regina Ribeiro, uma nova prorrogação de prazo de 1 (um) mês para
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realização do exame de qualificação, jus�ficada por problemas pessoais e de saúde. A solicitação foi
aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 31 de julho de 2022. 6. Solicitação de prorrogação de prazo
para realização da qualificação da doutoranda Eveline Stella de Araujo:  a Professora Michele Massuchin
apresentou para os presentes o documento da aluna Eveline Stella de Araujo, no qual solicita em
concordância com seu orientador, Professor João Ladeira, a prorrogação de prazo de 3 (três) meses para
realização do exame de qualificação, jus�ficada pela troca temá�ca da pesquisa com o devido ajuste
teórico e metodológico, após o cumprimento dos créditos curriculares e das a�vidades complementares.
A solicitação foi aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 04 de outubro de 2022. 7. Solicitação de
prorrogação de prazo para realização da qualificação da doutoranda Manoella Fortes Fiebig (segundo
pedido): a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento da aluna Manoella
Fortes Fiebig, no qual solicita em concordância com sua orientadora, Professora Cláudia Irene de
Quadros, nova prorrogação de prazo de 3 (três) meses para realização do exame de qualificação,
jus�ficada por problemas de saúde, mas também em razão de mudança recente no tema da tese. A
solicitação foi aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 31 de agosto de 2022. 8. Solicitação de
prorrogação de prazo para realização da qualificação da doutoranda Elisa Peres Maranho (segundo
pedido): a Professora Michele Massuchin apresentou para os presentes o documento da aluna Elisa Peres
Maranho, no qual solicita em concordância com sua orientadora, Professora Valquíria Michela John, nova
prorrogação de prazo de 3 (três) meses para realização do exame de qualificação, jus�ficada por
problemas pessoais e atraso no desenvolvimento da pesquisa em razão de licença maternidade. A
solicitação foi aprovada. A qualificação deverá ocorrer até 31 de outubro de 2022. 9. Homologação do
resultado da banca de defesa da mestranda Mayara Celeste Locatelli: a discente Mayara Celeste
Locatelli foi aprovada na defesa de Dissertação realizada em 17/05/2022, com o trabalho in�tulado
“TELEJORNALISMO E ENVELHECIMENTO: A VISÃO DE REPÓRTERES E APRESENTADORAS SOBRE SUAS
CARREIRAS NA TELEVISÃO CURITIBANA”, orientanda do Professor João Damasceno Mar�ns Ladeira.
Demais membros da banca, Juliana Freire Gutmann (UFBA) e Valquíria Michela John (UFPR). O resultado
foi homologado. 10. Homologação do resultado da banca de defesa da mestranda Luiza Ribeiro de
Lima: a discente Luiza Ribeiro de Lima foi aprovada na defesa de Dissertação realizada em 01/06/2022,
com o trabalho in�tulado “NATUREZA EM STORYTELLING - MITO E ESTRATÉGIA NOS FILMES
PUBLICITÁRIOS DO GREENPEACE”, orientanda do Professor Hertez Wendel de Camargo. Demais membros
da banca, Denise Gabriel Witzel (UNICENTRO) e Myrian Regina Del Vecchio de Lima (UFPR). O resultado
foi homologado. 11. Homologação do resultado da banca de defesa do mestrando André de Freitas
Nunes: o discente André de Freitas Nunes foi aprovado na defesa de Dissertação realizada em
03/06/2022, com o trabalho in�tulado “A COBERTURA DA EDITORIA DE EDUCAÇÃO DIANTE DA
MIGRAÇÃO PARA UMA PLATAFORMA DIGITAL: O CASO DO JORNAL GAZETA DO POVO (PR)”, orientando
da Professora Myrian Regina Del Vecchio de Lima. Demais membros da banca, Paula Melani Rocha
(UEPG) e José Carlos Fernandes (UFPR). O resultado foi homologado. 12. Homologação do resultado da
banca de defesa do mestrando Lucas Vinicius Mayer: o discente Lucas Vinicius Mayer foi aprovado na
defesa de Dissertação realizada em 20/06/2022, com o trabalho in�tulado “NAS ENTRELINHAS DA
PUBLICIDADE: O (DES)CRÉDITO COM A REPRESENTAÇÃO DE REALIDADES VULNERÁVEIS EM DISCURSOS
PUBLICITÁRIOS”, orientando do Professor Fábio Hansen. Demais membros da banca, Ana Paula Bragaglia
(UFF) e Carla Candida Rizzo�o (UFPR). O resultado foi homologado.13. Homologação do resultado do
processo eleitoral para a coordenação do PPGCOM (gestão 08/2022 a 07/2024): a coordenadora,
Professora Michele Massuchin, passou a palavra para a Professora Kelly Cris�na de Souza Prudencio para
relatar o processo eleitoral. A professora Kelly iniciou sua fala citando a portaria 05/2022 PPGCOM/UFPR,
a qual designa os professores Hertez Wendel de Camargo, Kelly Cris�na de Souza Prudêncio e a discente
Maíra Orso para comporem a comissão responsável pelo processo eleitoral. A Comissão elaborou e
divulgou edital com cronograma e procedimentos para inscrição de chapas e no prazo estabelecido,
houve a inscrição de uma única chapa composta pelos professores Michele Goulart Massuchin (candidata
ao cargo de coordenadora) e João Damasceno Mar�ns Ladeira (candidato ao cargo de vice-coordenador).
As eleições ocorreram das 12h00 do dia vinte e um de julho de 2022 às 11h59 do dia vinte e dois de julho
de 2022 através do Sistema Helios, da AGTIC, sistema ins�tucional da UFPR para eleições. No dia vinte e
dois de julho, após o término do período de votação, a comissão reuniu-se e fez a apuração dos votos. De
um total de 108 votantes, incluindo todos os docentes, discentes e técnicos do programa, 54
par�ciparam da eleição, sendo registrados 53 votos para a chapa única e 01 voto nulo. A chapa formada
pelos professores Michele Goulart Massuchin e João Mar�ns Ladeira foi considerada eleita para ocupar
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os cargos da próxima gestão, de Coordenação e Vice-coordenação, do Programa de Pós-graduação em
Comunicação da UFPR. O resultado foi colocado em votação, sendo homologado. 14. Homologação das
solicitações dos alunos (aproveitamento de disciplinas, a�vidades complementares, estágio docência):
a professora Michele apresentou as seguintes solicitações encaminhadas pelos alunos: 14.1 - A�vidades
Complementares: foram apresentadas as solicitações de validação de a�vidades complementares dos
mestrandos Bruno Caron Ferreira, Eduardo Mar�ns Zimermann Camargo, Giana Ba�sta Guterres, Le�cia
Guimarães e Nayane Pantoja Cardoso, e dos doutorandos Eveline Stella Araujo e Everton Luiz Renaud de
Paula. Os alunos apresentaram os documentos comprobatórios das a�vidades complementares a�ngindo
a pontuação exigida para mestrandos e doutorandos conforme estabelece norma específica do PPGCOM,
e �veram suas solicitações homologadas. 14.2 Estágio de docência: foram apresentadas as solicitações
de validação de Estágio de Docência I e Estágio de Docência II dos discentes: a) o doutorando Everton Luiz
Renaud de Paula - lecionou em cursos em nível de graduação na Universidade Posi�vo nos anos de 2017
e 2018, as disciplinas Fundamentos da Educação: aspectos históricos e filosóficos  2017/2º (80h), Gestão
de Projetos – 2017/2º (80h), Filosofia e é�ca - 2018/1º (40h), Relações Internacionais - 2018/1º (80h),
Fundamentos da Educação: perspec�va antropológica - 2018/1º(80h). b) o doutorando Rodrigo Engelbert
– lecionou em cursos em nível de graduação na Pon��cia Universidade Católica do Paraná – Escola de
Belas Artes, em 2021, as disciplinas Comunicação Interna – 2021/1º (40h), Criação e produção de
imagem 2021/1º (80h), Projeto de campanha publicitária 2021/2º (80h) e Criação Publicitária 2021/2º
(180h). c) foi apresentado a solicitação de validação de Estágio de Docência II da aluna Fábia Cris�ane
Ioscote, que lecionou na Universidade Tuiu� do Paraná, em 2018, as disciplinas Textos jornalís�cos
opina�vos 2021/2º (36h), Projeto inter VI 2021 – jornal online segmentado 2018/2º (36h). As solicitações
de validação de Estágio Docência I e/ou Estágio Docência II foram aprovadas.  14.3 -
Equivalência/aproveitamento de disciplinas: a) o mestrando Alex Mamedio Nageib Bark encaminhou a
solicitação de equivalência da disciplina COMU 7020 - Tópicos especiais em comunicação e formação
socioculturais II: processos midiá�cos e prá�cas culturais (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada
em 2020 na modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. (total de créditos
aprovados: 04 créditos). b) o mestrando Eduardo Mar�ns Zimermann Camargo encaminhou a solicitação
de aproveitamento de créditos da disciplina Tópico Especial 10: Análise Fílmica (carga horária 15 horas,
01 créditos), cursada em 2021 na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação em Cinema e Artes
do Vídeo na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). A solicitação foi aprovada. (total de créditos
aprovados: 01 crédito). c) a mestranda Giana Ba�sta Guterres encaminhou a solicitação de equivalência
da disciplina COMU 7001 - Consumo cultural e midiá�co (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada em
2019 na modalidade isolada no PPGCOM/UFPR, e aproveitamento de créditos pela disciplina HJP 7500 -
Tópicos especiais em comunicação IV - Comunicação, Cultura e Regionalidades (carga horária 64 horas, 04
créditos), cursada em 2021 no Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFC. A solicitação foi
aprovada. (total de créditos aprovados: 08 créditos). d) a mestranda Karina Pierin Ernsen Alves
encaminhou a solicitação de equivalência das disciplinas COMU 7022 - Desinformação e descrédito na
ciência: contexto de crises, abordagens conceituais e atuação ins�tucional (EAD) (carga horária 60 horas,
04 créditos), COMU 7016 - Opinião pública (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursadas em 2021 na
modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. (total de créditos aprovados: 08
créditos). e) a mestranda Sharon Jeanine Abdalla encaminhou a solicitação de equivalência da disciplina
COMU 7019 - Tópicos especiais em comunicação e formação socioculturais I: metodologias específicas -
Narra�vas da cultura midiá�ca: questões teórico-metodológicas, cursada em 2021 na modalidade isolada
no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. (total de créditos aprovados: 04 créditos). f) a mestranda
Nayane Pantoja Cardoso encaminhou a solicitação de aproveitamento de créditos das disciplinas CPOL
7106 - Ciência polí�ca - relações internacionais I (carga horária: 30 horas, 02 créditos) e CPOL 7108 -
Ciência polí�ca - representação polí�ca e eleições I (carga horária: 30 horas, 02 créditos), cursadas em
2021 na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação em Ciência Polí�ca da UFPR. A solicitação foi
aprovada. (total de créditos aprovados: 04 créditos). g) a doutoranda Ana Luísa Pereira encaminhou a
solicitação de equivalência das disciplinas obrigatórias COMU 7018 – Teorias de comunicação (carga
horária 60 horas, 04 créditos), COMU-7008 – Metodologia de Pesquisa em Comunicação (carga horária
60 horas, 04 créditos), cursadas em 2018 durante o mestrado realizado no PPGCOM/UFPR. E solicitou
equivalência da disciplina opta�va COMU 7015 Seminário Temá�co III - A�vismo Digital e a Polí�ca da
Interseccionalidade nas lutas por Reconhecimento (carga horária: 30 horas, 02 créditos), cursada em
2021 na modalidade isolada no PPGCOM/UFP.   A solicitação foi aprovada. (total de créditos aprovados:
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10 créditos). h) a doutoranda Chirlei Diana Kohls encaminhou a solicitação de equivalência da disciplina
COMU 7016 - Tópicos especiais em comunicação e polí�ca II: comunicação e democracia - Desinformação
e descrédito na ciência: contexto de crises, abordagens conceituais e atuação ins�tucional (EAD) (carga
horária 60 horas, 04 créditos), cursada em 2021 na modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação
foi aprovada. (total de créditos aprovados: 04 créditos). i) a doutoranda Fabia Cris�ane Ioscote
encaminhou a solicitação de aproveitamento da disciplina JOR410085 - Tópicos avançados em
tecnologias, linguagens e inovação (carga horária 30 horas, 02 créditos), cursada em 2020 na modalidade
isolada no Programa de Pós-graduação em Jornalismo da UFSC. A solicitação foi aprovada. (total de
créditos aproveitados: 02 créditos). j) a doutoranda Joana Gall Pereira encaminhou a solicitação de
aproveitamento de créditos da disciplina ICH510136 – Seminários temá�cos de gênero (carga horária 60
horas, 04 créditos), cursada em 2021 na modalidade isolada no Programa de Pós-graduação
Interdisciplina em Ciências Humanas da UFSC. A solicitação foi aprovada. (total de créditos aproveitados:
04 créditos). k) a doutoranda Karin Cris�na da Silva encaminhou a solicitação de equivalência das
disciplinas obrigatórias COMU 7018 – Teorias de comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos),
COMU-7008 – Metodologia de Pesquisa em Comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursadas
em 2018 durante o mestrado realizado no PPGCOM/UFPR. E solicitou aproveitamento da disciplina GINF
7078 - ESTUDOS AVANÇADOS II - (Cibercultura, Redes Sociais e Netnografia: abordagens
mul�metodológicas) (carga horária: 45 horas, 03 créditos), cursada em 2021 na modalidade isolada no
Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR.   A solicitação foi aprovada. (total de
créditos aprovados: 11 créditos). l) a doutoranda Keyse Caldeira de Aquino Macedo encaminhou a
solicitação de aproveitamento da disciplina PRPPG 7000- Escrita Acadêmica em Inglês (carga horária 60
horas, 04 créditos), cursada em 2021 dentre as disciplinas transversais ofertadas pela PRPPG/UFPR. A
solicitação foi aprovada. (total de créditos aproveitados: 4 créditos). m) a doutoranda Lara Timm Cezar
encaminhou a solicitação de equivalência da disciplina COM 900 - Teorias da Comunicação (carga horária
60 horas, 04 créditos), cursada no curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com a disciplina obrigatória COMU7018 – Teorias da
comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos), ofertada pelo PPGCOM/UFPR. E solicitou o
aproveitamento da disciplina COM 923 – Tópicos Especiais em Comunicação IV (carga horária 60 horas,
04 créditos), cursada como créditos excedentes durante a realização do Mestrado do PPGCOM/UFSM. A
solicitação foi aprovada. (total de créditos aproveitados: 8 créditos). n) a doutoranda Maíra Rossin Gioia
de Brito encaminhou a solicitação de equivalência das disciplinas COMU 7020 - Tópicos especiais em
comunicação e formação socioculturais II: processos midiá�cos e prá�cas culturais (carga horária 60
horas, 04 créditos), COMU 7019 - Tópicos especiais em comunicação e formação socioculturais i:
metodologias específicas - Narra�vas da cultura midiá�ca: questões teórico-metodológicas (carga horária
60 horas, 04 créditos), cursadas em 2020 e 2021 na modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação
foi aprovada. (total de créditos aprovados: 08 créditos). o) a doutoranda Maira Silva de Moraes
encaminhou a solicitação de equivalência das disciplinas COMU 7016 – Seminário temá�co IV – estudos e
tendências em cibercultura (carga horária 60 horas, 04 créditos), COMU 7019 - Tópicos especiais em
comunicação e formação socioculturais i: metodologias específicas - Narra�vas da cultura midiá�ca:
questões teórico-metodológicas (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursadas em 2021 na modalidade
isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. (total de créditos aprovados: 08 créditos). p) o
doutorando Miguel Quessada encaminhou a solicitação de equivalência da disciplina COMU 7016 –
Seminário temá�co IV – opinião pública (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada em 2021 na
modalidade isolada no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. (total de créditos aprovados: 04
créditos). q) a doutoranda Nathalia Akemi Lara Haida encaminhou a solicitação de equivalência das
disciplinas obrigatórias COMU 7018 – Teorias de comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos),
COMU-7008 – Metodologia de Pesquisa em Comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursadas
em 2018 durante o mestrado realizado no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. (total de créditos
aprovados: 8 créditos). r) a doutoranda Paula Andressa de Oliveira encaminhou a solicitação de
equivalência das disciplinas obrigatórias COMU 7018 – Teorias de comunicação (carga horária 60 horas,
04 créditos), COMU-7008 – Metodologia de Pesquisa em Comunicação (carga horária 60 horas, 04
créditos), cursadas em 2018 durante o mestrado realizado no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada.
(total de créditos aprovados: 8 créditos). s) o doutorando Pedro de Souza Lima Brodbeck encaminhou a
solicitação de equivalência das disciplinas obrigatórias COMU 7018 – Teorias de comunicação (carga
horária 60 horas, 04 créditos), COMU-7008 – Metodologia de Pesquisa em Comunicação (carga horária
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60 horas, 04 créditos), cursadas em 2018 durante o mestrado realizado no PPGCOM/UFPR. E solicitou
equivalência da disciplina opta�va COMU 7015 Seminário Temá�co III - A�vismo Digital e a Polí�ca da
Interseccionalidade nas lutas por Reconhecimento (carga horária: 30 horas, 02 créditos), cursada em
2021 na modalidade isolada no PPGCOM/UFPR.   A solicitação foi aprovada. (total de créditos aprovados:
10 créditos). t) a doutorando Rafael Borges Marques encaminhou a solicitação de equivalência da
disciplina Teorias da Comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursada no curso de Mestrado do
Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG), com a disciplina
obrigatória COMU7018 – Teorias da comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos), ofertada pelo
PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada. (total de créditos aproveitados: 4 créditos). u) o doutorando
Romão Matheus Neto encaminhou a solicitação de equivalência das disciplinas obrigatórias COMU 7018
– Teorias de comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos), COMU-7008 – Metodologia de Pesquisa
em Comunicação (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursadas em 2018 durante o mestrado realizado
no PPGCOM/UFPR. E solicitou equivalência das disciplinas opta�vas COMU 7002 - Cultura digital e
sociedade contemporânea (carga horária 60 horas, 04 créditos) e COMU 7016 – SEMINÁRIO TEMÁTICO
IV: comunicação, é�ca e interseccionalidades (carga horária 60 horas, 04 créditos), cursadas como
créditos excedentes durante a realização do mestrado no PPGCOM/UFPR. A solicitação foi aprovada.
(total de créditos aproveitados: 16 créditos). 15. Aprovação do calendário le�vo do segundo semestre
de 2022: foi proposto para o segundo semestre le�vo de 2022 do PPGCOM as seguintes datas: matrícula
dos alunos regulares: 01 a 10 de julho; Lançamento do edital para alunos externos: 12 de julho; Inscrição
de alunos externos: 14 a 17 de julho; Seleção interna de alunos externos: 18 a 22 de julho; Resultado da
seleção de alunos externos: 26 de julho; Matrícula de alunos externos: 27 e 28 de julho; Início da aulas:
01 de agosto; Lançamento das notas das disciplinas 2022.1: até 30 de setembro; Edital para solicitações
dos alunos (equivalência/ estágio de docência/ a�vidades extracurriculares): 14 de outubro; Prazo para
entrega das solicitações: 17 a 28 de outubro; Resultado das homologações das solicitações: até 30 de
novembro; Encerramento do semestre le�vo: 02 de dezembro. A proposta foi colocada em votação,
sendo aprovada. 16. Bolsa de Mestrado (renovação e bolsa ociosa): a professora Michele Massuchin,
informou aos presentes que em 2021, dois alunos do mestrado receberam bolsa no mês de agosto, e,
portanto, em julho deveriam passar pelo processo de renovação, porém um dos alunos foi contemplando
com uma bolsa de outra agência e solicitou o cancelamento da bolsa que recebe pelo PPGCOM. Dessa
forma, o programa, a par�r de julho, estará com uma bolsa de mestrado disponível no sistema para
implementação de novo bolsista, já que todos os alunos selecionados nos editais de bolsa foram
contemplados e não há alunos em lista de espera. Além disso, o segundo aluno que deveria passar pelo
processo de renovação possui um conceito C em seu histórico escolar e, de acordo com as normas, o
aluno nesse caso não teria a bolsa renovada. Considerando que o programa não pode ficar com bolsas
ociosas no sistema pelo risco de recolhimento das cotas pela CAPES, foi proposto a designação de
comissão responsável pela abertura de um Edital Especial para seleção de bolsista com clausula adicional
em relação a alunos que trabalham e que nos editais regulares não podem receber bolsa. As bolsas terão
duração de julho de 2022 a fevereiro de 2023. A proposta foi aprovada. 17. Relatório Final de Estágio de
Docência (I e II): a professora Michele Massuchin propôs que os alunos que cursarem as disciplinas de
Estágio de Docência I Estágio de Docência II, encaminhem para a secretaria do PPGCOM todo final de
semestre o relatório final de estágio de docência. O obje�vo do relatório é deixar registrado informações
como a disciplina e curso da graduação onde o pós-graduando realizou o estágio, além de constar no
relatório um parecer do professor da disciplina da graduação que em vários casos, com autorização do
orientador, são professores de outros departamentos e não o próprio orientador. A proposta foi
aprovada. 18. Oficina PPGCOM para o processo sele�vo: a professora Michele Massuchin propôs que
seja man�da e ofertada para o atual processo de seleção de Mestrado e Doutorado a oficina PPGCOM
para os candidatos, no formato online, já que nesse formato a�nge um público maior que no formato
presencial. A oficina será coordenada pelas professoras Michele Massuchin e Valquíria John. A
manutenção da oficina foi aprovada.19. Edital para o Processo Sele�vo 2022/2023 (Mestrado e
Doutorado): foram apresentadas as alterações do edital 2022 em relação ao edital de 2021, a prova
escrita permanecerá no formato online, as entrevistas serão no formato presencial e online, podendo o
candidato escolher no qual formato quer realizar a entrevista, os valores das taxas de inscrições serão
man�dos, sendo R$70,00 para mestrandos e R$100,00 para doutorandos. Será implementada para esse
edital a opção para os doutorandos de indicação de dois possíveis orientadores. Será retomada a
exigência da apresentação do cer�ficado de língua estrangeira moderna para candidatos ao doutorado,
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mas foi proposto que o cer�ficado seja em qualquer idioma e no caso do primeiro não ser em inglês, fica
o candidato obrigado a entregar no prazo de 12 meses a par�r da matrícula o cer�ficado em suficiência
em inglês. Os professores João Ladeira e Kelly Prudêncio propuseram que a exigência na inscrição seja do
cer�ficado de inglês para doutorandos. Esse ponto foi colocado em votação e por 3(três) votos a favor e 2
(dois) contra foi aprovado que o cer�ficado entregue na inscrição pelos candidatos ao doutorado poderá
ser em qualquer língua estrangeira moderna. Serão oferecidas no edital 18 vagas para o Mestrado e 13
vagas para o Doutorado. Poderá haver lista de espera, não sendo uma obrigatoriedade para esse edital. O
edital, com essas alterações, foi colocado em votação, sendo aprovado. As inscrições para o processo
sele�vo serão de 01 de julho a 31 de agosto 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, 27 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MICHELE GOULART MASSUCHIN,
COORDENADOR(A) DE CURSO DE POS-GRADUACAO (PROGRAMA DE POS-
GRADUACAO EM COMUNICACAO) - SACOD, em 19/07/2022, às 09:17, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOAO DAMASCENO MARTINS LADEIRA,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/07/2022, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAIRA ORSO, Usuário Externo, em 20/07/2022, às
12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VALQUIRIA MICHELA JOHN, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 22/07/2022, às 21:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KELLY CRISTINA DE SOUZA PRUDENCIO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 27/07/2022, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4719513 e o
código CRC E7FA8C44.

Referência: Processo nº 23075.002466/2021-12 SEI nº 4719513

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

