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Aos três de junho de dois mil e quinze, no Auditório do IACS II, reuniram-se em
reunião extraordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Estudos de Mídia
os membros do referido órgão. Entre os docentes: Bruno Campanella (chefe do GEC),
Felipe Trotta e Viktor Chagas. Os professores Antônio Jr., vice-chefe do Departamento
de Estudos Culturais e Mídia, e Emmanoel Ferreira, vice-coordenador de curso,
compareceram à reunião como convidados, em virtude do afastamento para estágio pósdoutoral dos docentes José Benjamim Picado e Marildo Nercolini neste semestre. A
professor Ana Enne justificou sua ausência por razões de saúde. Inicialmente foram
apresentados os informes gerais. O professor Viktor Chagas informou aos colegas o
resultado do processo de avaliação do MEC. Em seguida, apresentou a questão
levantada no ultimo Fórum de Coordenadores, a respeito da solicitação da PROGRAD
para discussão pelas Coordenações de Curso sobre a possibilidade de adoção de
disciplinas de EAD oferecidas pelo convênio Cederj. Tais disciplinas seriam somadas
aos históricos dos alunos como equivalentes a disciplinas regulares do curso, em um
limite de até 20% da carga horária total do curso. O NDE avaliou não haver tempo hábil
para a discussão a contento no prazo previamente estipulado pela PROGRAD,
sugerindo que tal questão retorne como ponto de pauta em ocasião futura. A partir disto,
seguiu-se a pauta única prevista para a reunião extraordinária: 1. Resultados do
processo de avaliação do MEC. O professor Viktor Chagas apresentou aos colegas o
relatório de avaliação do MEC e os atualizou a respeito do resultado da avaliação,
diante das reuniões com a PROGRAD, apresentando minuta do texto preparado pela
Coordenação, contemplando recursos a serem impetrados. O NDE debateu o assunto, e
os professores Bruno Campanella e Felipe Trotta sugeriram modificações ao texto final,
que foram prontamente acolhidas. Cumpridos os temas em pauta, 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.

