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Colegiado do Curso de Estudos de Mídia
Ata de Reunião Extraordinária de 21 de outubro de 2014
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Aos vinte e um de outubro de dois mil e quatorze, às dez horas, no Laboratório de
Mídias Sociais (Sala A-402, UFASA/Campus Gragoatá/UFF), reuniram-se em reunião
extraordinária do Colegiado do Curso de Estudos de Mídia os membros do referido
órgão. Entre os docentes: Antônio de Oliveira Jr., Bruno Campanella, Emmanoel
Ferreira e Viktor Chagas. A reunião objetivou concluir os pontos tratados em reunião
ordinária última, interrompida por razão de falta de fornecimento de energia elétrica.
Seguiu-se a pauta prevista para a reunião extraordinária, não necessariamente nesta
ordem: 1. Informes Gerais; 2. Assuntos referentes às disciplinas de TCC1 e TCC2 e à
Coordenação de TCC; 3. Assuntos referentes ao Laboratório de Mídias Sociais; 4.
Estabelecimento de uma agenda regular para reuniões do colegiado. Dando início aos
Informes Gerais, o professor Viktor Chagas informou aos colegas das providências que
estavam sendo tomadas em virtude do reagendamento da visita da comissão avaliadora
do Ministério da Educação às dependências do curso de Estudos de Mídia. A visita,
prevista para os dias 16 a 19 de novembro, foi agendada no mesmo período da avaliação
do curso de Comunicação Social, de modo que a direção do Instituto estava cuidando
diretamente da alocação das comissões em condições adequadas. O professor Viktor
Chagas informou ainda aos colegas que pretendia convocar uma reunião do NDE para o
próximo dia 14 de novembro, conforme estabelecido em reunião última do mesmo
órgão, para que, na ocasião do reagendamento da visita, estivessem todos os membros
do núcleo docente inteirados sobre os temas em pauta. Após os informes, o professor
Viktor Chagas passou a palavra ao professor Antônio Jr., que relatou a situação de
alguns dos alunos inscritos nas disciplinas de TCC1 e TCC2, manifestando especial
preocupação com o fato de que a maior parte dos alunos em TCC2 ainda não havia
informado à Coordenação de TCC sobre suas orientações e previsões de conclusão do
trabalho. O professor Antônio Jr. informou então aos colegas que pretende circular um
pedido aos demais professores para que lhe repassem a situação de seus orientandos, de
forma a que o cadastro possa ser atualizado. Ainda com relação a este tópico, o
professor Antônio Jr. relatou casos de alunos em situação de co-orientação por discentes
da Pós-Graduação. O Colegiado debateu os casos e afirmou a posição de que estamos
diante de um período de transição até a aplicação integral do Regulamento de TCC,
aprovado no início deste ano. Até lá, os casos de maior complexidade poderão ser
apreciados pela plenária do Colegiado ou avaliados pela própria Coordenação de TCC.
Passando-se ao ponto seguinte, o professor Viktor Chagas deu a conhecimento dos
demais membros do Colegiado todas as suas ações e as ações executadas pela
Coordenação de Curso desde o período em que o projeto de implementação do
laboratório foi proposto e aprovado pela Faperj. Após o relato, o professor Viktor
Chagas ainda tratou do tema referente ao Regulamento do Laboratório de Mídias
Sociais, informando que uma minuta foi preparada em dezembro último para apreciação
do Colegiado. Em reunião em 14 de novembro, diante do longo período de reunião
necessário para a aprovação das demais documentações do curso, optou-se por
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encaminhar a discussão para outra reunião, considerando-se então a urgência necessária.
No entanto, como se veio a descobrir, o Instituto não possuía outros regulamentos para
seus laboratórios, de forma que a urgência deixou de ser impositiva. Neste meio tempo,
a Coordenação ocupou-se por recolher outras documentações solicitadas pelos
avaliadores do MEC, e o Departamento de Estudos Culturais e Mídia aprovou em
plenária a instituição de uma comissão para cuidar do laboratório. Em vista destas
questões, o professor Viktor Chagas acompanhou o posicionamento expresso
anteriormente pelo professor Afonso de Albuquerque, de que o Colegiado de Curso não
tem papel a desempenhar na discussão sobre a gestão do laboratório. Tendo convocado
a plenária a se manifestar, o Colegiado aprovou por unanimidade o encaminhamento
para que o tema seja discutido em Reunião de Departamento próxima. Passando-se ao
último ponto de pauta – assim como o anterior, solicitado pelo professor Afonso de
Albuquerque –, o professor Viktor Chagas deu ao conhecimento dos colegas ser esta a
quarta reunião realizada em 2014, e, tendo esta Coordenação se iniciado em agosto de
2013, até aqui, foram realizadas sete reuniões em um período de pouco mais de um ano.
Apesar disso, o professor Viktor Chagas lembrou aos colegas que uma reunião de
Colegiado pode ser convocada a qualquer momento por qualquer de seus membros, e
que a Coordenação estava à disposição dos colegas para uma definição prévia de
calendário para novos encontros. O professor Antônio Jr. pontuou que o Colegiado deve
atuar em permanente prontidão e sugeriu que uma média de duas reuniões por semestre
letivo seja suficiente para tratar de todos os temas pertinentes, devendo-se, sempre que
for o caso, convocar reuniões ordinárias ou extraordinárias para cumprir as pautas
necessárias quando estas surgirem. O Colegiado reuniu-se e deliberou por não definir
datas a priori e manter em vista o planejamento para duas reuniões a cada semestre,
média esta que vem sendo cumprida ou excedida até aqui. Sendo assim, cumpridos os
temas de pauta acima descritos, nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Curso de
Estudos de Mídia encerrou esta reunião de Colegiado, lavrada por mim, Viktor Chagas,
na presente ata.

