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Núcleo Docente Estruturante do Curso de Estudos de Mídia
Ata de Reunião Ordinária de 07 de agosto de 2014
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Aos sete de agosto de dois mil e quatorze, às dez horas, no Laboratório de Mídias
Sociais (Sala A-402, UFASA/Campus Gragoatá/UFF), reuniram-se em reunião
ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Estudos de Mídia, doravante
NDE, os membros do referido órgão. Entre os docentes: Ana Enne, Benjamim Picado,
Bruno Campanella, Felipe Trotta, Marildo Nercolini e Viktor Chagas. A partir disto,
seguiu-se a pauta prevista para a reunião ordinária, não necessariamente nesta ordem: 1.
Informes Gerais; 2. Procedimentos para a Visita dos Avaliadores do MEC; 3. Proposta
Pedagógica do Curso; 4. Regimento do NDE; 5. Regulamentos de TCC e AC do curso;
6. Construção de Agenda para Reuniões Futuras do NDE. Dando início aos Informes
Gerais, o professor Viktor Chagas informou aos colegas ter recebido comunicado da
Diretoria de Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação desta universidade acerca da visita
dos avaliadores do Ministério da Educação, originalmente prevista para os dias 13 a 16
próximos. A reunião havia sido convocada inicialmente para discussão dos últimos
pontos referentes à pauta da agenda de avaliação, que contará com reunião com os
membros do NDE em dia especificado em contato prévio com os avaliadores.
Entretanto, o Coordenador foi alertado de que a visita fora cancelada, provavelmente
em virtude de indisponibilidade de agenda dos avaliadores. Em razão deste
cancelamento, a reunião do NDE deixou de ser uma reunião extraordinária e passou a
ser reunião ordinária, de planejamento e debate sobre as recentes aprovações, em
âmbito do Colegiado de Curso de Estudos de Mídia dos regimentos do NDE e
regulamentos de TCC e AC, conforme pauta estabelecida. O professor Viktor Chagas
explicou aos colegas sobre a necessidade de uma sequência de reuniões do Colegiado
nos meses entre o fim do último ano e início do seguinte, em virtude do processo de
elaboração e levantamento da documentação referente à avaliação do curso. Em vista
disso, e conforme particularidade do curso de Estudos de Mídia ser gerido pelo
Departamento de Estudos Culturais e Mídia, cujo coletivo de professores participa
rotineiramente do debate e construção coletiva acerca dos temas relativos ao curso,
optou-se por não realizar reuniões ordinárias do NDE neste último semestre,
retomando-se a agenda a partir do semestre que se inicia, na expectativa de que uma
agenda possa ser construída para as reuniões futuras. O professor Viktor Chagas
sugeriu, em princípio, uma reunião ordinária semestral, mas alertou os colegas sobre a
necessidade de se realizar uma quantidade maior de reuniões neste semestre, em virtude
do cancelamento da visita dos avaliadores do MEC. Com o referido fato, é altamente
recomendável que o NDE volte a se reunir ainda antes da data prevista para nova visita.
A professora Ana Enne e o professor Benjamim Picado concordaram com a ponderação
e acrescentaram que, uma vez cancelada a visita dos avaliadores do MEC, sugeriam que
a presente reunião não discutisse somente a agenda futura, mas iniciasse um debate
sobre as documentações recentemente aprovadas pelo Colegiado do Curso e a Proposta
Pedagógica do Curso, de modo a não apenas inteirar os colegas de seus detalhes, mas
sobretudo de antecipar questões que porventura possam ser objeto da avaliação e
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permitam, naturalmente, um melhoramento do curso. Nesse sentido, construiu-se a
pauta da presente reunião de acordo com a sugestão da colega. O professor Viktor
Chagas reapresentou questões relacionadas à proposta pedagógica do curso, incluindo
sua estrutura curricular, e comentou pequenos aspectos do dia-a-dia da Coordenação, de
modo a manter os colegas inteirados de suas atividades. Foram apresentadas as
documentações levantadas pelo secretário da Coordenação, Carloman Borges, em
conjunto com os coordenadores Viktor Chagas e Emmanoel Ferreira, para prestar
contas aos avaliadores do MEC. Comentou-se também as questões relacionadas à
infraestrutura da universidade, momento em que a professora Ana Enne e o professor
Marildo Nercolini, ex-coordenador do curso, sugeriram que se solicitasse à Direção do
Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense a
construção de uma rampa de acessibilidade na entrada da secretaria da Coordenação de
Curso de Estudos de Mídia, em prédio anexo à própria secretaria do Instituto, e que já
conta ela mesma com elevador de acesso a deficientes físicos. Os professores
ressaltaram a importância de garantir acessibilidade a todos os frequentadores do
espaço. O Coordenador de Curso, Viktor Chagas, encarregou-se de encaminhar a
proposta à Direção da unidade. Na sequência, o professor Viktor Chagas trouxe ao
debate o Regimento do NDE e os Regulamentos de TCC e AC do curso, comentando
sobre os pontos alterados recentemente pelo Colegiado de Curso e que se constituem
como novidade para os alunos e professores. Ao comentar sobre o Regulamento de
TCC, o professor Viktor Chagas explicou aos colegas sobre problemas recentes com
alunos matriculados nas disciplinas TCC1 e TCC2 com pendências de disciplinas. A
professora Ana Enne lembrou que há uma decisão do Colegiado de Curso de Estudos de
Mídia, tomada na gestão da Coordenação anterior, que permitia que não apenas alunos
reprovados em uma disciplina cursada simultaneamente com TCC1, mas alunos que
ainda devessem uma disciplina por qualquer razão, pudessem cursar TCC2
concomitantemente com mais uma disciplina. Tal decisão permitiria que alunos que
devessem até quatro disciplinas optativas/eletivas no momento de sua inscrição em
TCC1 cursassem apenas três disciplinas em conjunto com a primeira e deixassem uma
disciplina restante para cursar com TCC2. O professor Viktor Chagas lembrou que a
decisão anterior do Colegiado pode ter sido revogada com a aprovação do novo
Regulamento de TCC do curso, que prevê a inscrição em uma disciplina
concomitantemente à matrícula em TCC2 somente para casos de alunos que foram
reprovados no período imediatamente anterior. Nesse sentido, o tema seria
encaminhado para discussão futura. Ainda com relação aos novos regulamentos, o
professor Viktor Chagas esclareceu aos colegas como tem sido aplicado o novo
Regulamento de AC do curso, em especial aos alunos concluintes, que passaram por
operações de contagem de ACs ainda no sistema anterior, e que, pelas medidas de
compatibilização tomadas pela Coordenação, não têm sido prejudicados. A professora
Ana Enne então sugeriu ainda que a Coordenação monte um banco de produções do
curso, coletando documentação sobre projetos e atividades de experimentação
desenvolvidos por docentes e discentes do curso, não apenas com caráter de dossiê
institucional, mas também para fornecer subsídios aos avaliadores do MEC em sua
visita próxima. Além disso, a professora sugeriu também que se levante informações
atuais sobre o perfil do egresso no curso de Estudos de Mídia, à moda das pesquisas
realizadas em ocasiões anteriores pela Equipe de Comunicação Institucional (Ecin) do
curso. O professor Viktor Chagas lembrou que o projeto de extensão está atualmente
sem coordenação, e a professora sugeriu que o professor a ser nomeado em concurso
próximo para a área de Marketing e Redes Sociais possam se encarregar do projeto. Por
fim, com relação ao último ponto de pauta, que diz respeito à construção de uma agenda
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futura, o professor Felipe Trotta, apoiado pelo professor Bruno Campanella e pelos
demais colegas, sugeriu que se discuta o planejamento da oferta de disciplinas. O
professor Viktor Chagas lembrou da difícil coordenação entre a oferta de disciplinas
oferecidas pelos docentes do curso e pelos discentes da pós-graduação em estágio
docência. O professor Felipe Trotta reforçou que, não apenas neste caso, mas em todos
os demais é preciso planejar com antecedência a oferta de disciplinas de acordo com os
eixos temáticos da grade, já que estes não podem ter apenas uma dimensão figurativa. O
professor Benjamim Picado comentou que uma futura reforma curricular pode se basear
nos mesmos moldes de ações recentemente conduzidas no âmbito do Programa de PósGraduação em Comunicação, no sentido de eliminar disciplinas que não eram
oferecidas com regularidade no curso, tornando a grade mais enxuta e os eixos mais
coesos, além de ao mesmo tempo abrir espaço para novas cadeiras. O professor Viktor
Chagas lembrou a todos da recente pesquisa intitulada “Coordenação Responde”
executada pela Coordenação de Curso, em conjunto com o projeto de extensão
“Escritório de Big Data”, coordenado por ele próprio, e assessorado pelo bolsista de
extensão Janderson Santa Clara. O relatório da pesquisa foi enviado ao conjunto dos
professores há cerca de dois meses e traz importantes informações sobre a disposição da
oferta de disciplinas de acordo com os eixos do curso, perfil dos formandos e outros
detalhes importantes, resultado de amplo levantamento de dados em diferentes
plataformas institucionais. O professor Viktor Chagas encarregou-se então de
reencaminhar o relatório aos colegas, para embasar futura discussão sobre o
planejamento da oferta de disciplinas, conforme sugestão do professor Felipe Trotta.
Ficou acordado que o NDE reunir-se-á ainda ao menos uma vez neste semestre,
próximo ao seu encerramento, para discutir esta questão. E, na eventualidade de novo
comunicado dos avaliadores do MEC solicitando nova visita à instituição, o NDE
reunir-se-á extraordinariamente na semana anterior à data prevista. O professor
Benjamim sugeriu ainda que se encaminhe ao Departamento de Estudos Culturais e
Mídia debate sobre a suplência de membros do NDE, em vista de sua ausência nas
reuniões futuras, dado o afastamento de curta duração para pós-doutoramento, no
semestre 2014/2. 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 ele próprio na presente ata.

