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Colegiado do Curso de Estudos de Mídia
Ata de Reunião Ordinária de 3 de julho de 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Aos três de julho de dois mil e quatorze, na sala B-109, no Instituto de Arte e
Comunicação Social/UFF, reuniram-se em reunião ordinária do Colegiado do Curso de
Estudos de Mídia os membros do referido colegiado. Entre os docentes: Afonso de
Albuquerque, Antônio Junior, Marco Roxo, e Viktor Chagas. Como representantes
discentes: Gabriela Luna e Vitor Vogel. Estiveram ainda presentes, como membro do
Diretório Acadêmico do Curso de Estudos de Mídia, a discente Rebeca Calil, e, como
Chefe Eleito do Departamento de Estudos Culturais e Mídia, o professor Bruno
Campanella, ambos com direito a voz, mas não a voto. O docente Emmanoel Ferreira,
vice-coordenador do curso de Estudos de Mídia e também membro do referido
colegiado não pôde estar presente na reunião em virtude de problemas de saúde e
familiares, conforme informado pelo presidente da sessão. Inicialmente foram
apresentados os informes gerais. A partir disto, seguiu-se a pauta prevista para a reunião
ordinária, não necessariamente nesta ordem: 1. Avaliação de processos de revinculação
e rematrícula para o curso de Estudos de Mídia; 2. Funcionamento em esquema
especial da secretaria da Coordenação de Estudos de Mídia durante o período de
ajustes e cancelamento de disciplinas no semestre letivo 2014.2. Dando início aos
Informes Gerais, o professor Viktor Chagas informou aos membros do colegiado que a
avaliação do curso pela comissão do Ministério da Educação se avizinha, estando
prevista para os próximos dias 13 a 16 de agosto, mais particularmente nos dias 14 e 15,
quando efetivamente se realizarão os trabalhos. Entre as providências que estão sendo
tomadas, o professor Viktor Chagas indicou aos colegas que realizará junto à direção do
Instituto, ainda na data de hoje, a reserva da sala da Midiateca, conforme indicação do
professor Antônio Jr., para que os avaliadores possam se acomodar. A documentação
solicitada está sendo impressa pela secretaria da Coordenação e os avaliadores solicitam
ainda uma reunião com a direção da IES e com o Núcleo Docente Estruturante, razão
pela qual a Coordenação planeja para a primeira semana de agosto uma reunião com os
membros do referido NDE, em data a ser definida proximamente. Em seguida, o
professor Viktor Chagas informou aos colegas que, na última reunião do Departamento
de Estudos Culturais e Mídia, foi aprovada a indicação do nome do professor Antônio
Jr. Como novo Coordenador de TCC do curso, passando este a assumir a função no
período letivo 2014.2, substituindo a atual Coordenadora Mariana Baltar. Foram
repassadas então questões relacionadas à formação das bancas de avaliação de TCC no
último semestre letivo, e o Coordenador do Curso explicou aos colegas os
procedimentos tomados. O professor Viktor Chagas informou também aos colegas que,
dada a lacuna na coordenação da Equipe de Comunicação Institucional do curso, um
grupo de alunos o procurou a fim de buscar orientação para algumas das atividades
desempenhadas pela mesma. O professor então se responsabilizou por assinar todas as
questões referentes como responsável pelas atividades, conquanto não tenha
efetivamente se comprometido com a coordenação do projeto, uma vez que julga ser
delicado concentrar diferentes projetos relacionados aos diversos eixos do curso entre os
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membros da Coordenação. Neste mesmo informe, o professor deu ao conhecimento dos
colegas que a Multi Mostra Mídia foi inscrita como atividade da Semana Acadêmica da
UFF para ser realizada em outubro. Os membros do Diretório Acadêmico em especial
manifestaram forte preocupação com o tema, sob alegação de que este período
corresponde a um período de baixa frequência dos alunos na universidade, uma vez que
somente bolsistas e coordenadores de projetos têm obrigação de comparecer às
respectivas atividades. O professor Viktor Chagas comentou que ainda não há resposta
definitiva da Reitoria a respeito da agenda para a Semana Acadêmica e que apreciaria se
o Diretório Acadêmico pudesse auxiliar o grupo voluntário de alunos na produção do
evento, com suas considerações inclusive. Ficou acordado que os membros do Diretório
Acadêmico solicitariam ao professor Viktor Chagas que este os pusesse em contato com
os demais alunos responsáveis pela execução do projeto, para estreitarem os laços. Na
sequência, o professor Viktor Chagas passou a palavra ao professor Bruno Campanella
para que este esclarecesse o processo de montagem do horário para o curso no período
2014.2. E, por fim, o professor Viktor Chagas informou que consultou a direção do
Instituto no sentido de obter o regulamento dos laboratórios na unidade. A direção, em
resposta, informou não ter conhecimento da existência destes regulamentos. Em virtude
disso, o professor Viktor Chagas consultou os colegas sobre a necessidade de aprovação
imediata do regulamento do laboratório de mídias sociais, no Bloco A/Ufasa, preparado
por ocasião de uma das últimas reuniões de colegiado mas não discutido em razão do
tempo exíguo à época. A plenária avaliou positivamente o encaminhamento para que tal
discussão se realize em oportunidade futura. Dando então início à pauta regular da
reunião, o ponto 1 foi a discussão e avaliação dos processos recebimentos com
solicitação de revinculação e rematrícula ao curso de Estudos de Mídia. O professor
Viktor Chagas informou aos colegas que os processos foram recebidos há menos de
uma semana e que foram previamente analisados pelos professores Viktor Chagas e
Emmanoel Ferreira, dispondo de toda a documentação necessária para avaliação deste
Colegiado. Os membros do Colegiado discutiram os processos e optaram por aprovar os
dois processos de revinculação ao curso, um deles já avaliado em semestre anterior e
que agora tinha julgado o seu recurso à primeira decisão. Ambos os processos
completam as duas vagas referentes a esta modalidade de ingresso no curso de Estudos
de Mídia. Após esta decisão, a plenária votou a respeito do processo de solicitação de
rematrícula da aluna Fernanda Porto Corrêa, e por quatro votos contra e duas abstenções
o processo foi indeferido. Por fim, os membros do Diretório Acadêmico do curso de
Estudos de Mídia manifestara desejo de incluir na pauta da reunião discussão sobre o
horário de funcionamento da Coordenação, imediatamente acatado pelo presidente da
sessão, que passou então a palavra ao discente Vitor Vogel. O referido discente solicitou
ao Colegiado uma recomendação a respeito da possibilidade de extensão do horário de
atendimento da secretaria de coordenação durante o período de inscrição em disciplinas
e ajuste/cancelamento, previsto para os dias 4 a 22 de agosto próximo. O Colegiado
aprovou a recomendação e a Coordenação de Curso incumbiu-se de solicitar ao
funcionário Carloman Borges a possibilidade de fixar seu horário das 15h às 19h
durante este período. O discente solicitou ainda que, por um ou dois dias da semana, o
mesmo funcionário possa atender aos alunos do curso no Bloco A do Gragoatá, local
onde todas as aulas se realizam, evitando assim deslocamentos entre campii e
ampliando a segurança aos discentes. A plenária debateu o tema e aprovou
encaminhamento para que a Pró-Reitoria de Graduação avalie esta possibilidade,
ficando a Coordenação de Curso encarregada de subscrever o pedido. Cumpridos os
temas em pauta, nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Curso de Estudos de
Mídia encerrou esta reunião de Colegiado, lavrada pelo próprio, na presente ata.

