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Colegiado do Curso de Estudos de Mídia
Ata de Reunião Ordinária de 29 de abril de 2015
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Aos vinte e nove de abril de dois mil e quinze, às dez horas, na Midiateca do Instituto
de Arte e Comunicação Social, reuniram-se em reunião extraordinária do Núcleo
Docente Extraordinário do Curso de Estudos de Mídia os membros do referido órgão.
Entre os docentes: Ana Enne, Bruno Campanella, Felipe Trotta e Viktor Chagas.
Participaram, a convite da Coordenação de Curso, e a fim de compor a ausência dos
professores licenciados em estágio pós-doutoral, Benjamim Picado e Marildo Nercolini,
os docentes Antônio Jr. e Emmanoel Ferreira. A reunião extraordinária, de pauta única,
tratou dos últimos preparativos para recepção à Comissão de Avaliadores do Ministério
da Educação, que irão realizar a renovação de reconhecimento do curso de Estudos de
Mídia, entre os próximos dias 3 e 6 de maio. O Coordenador de Curso, então, relatou
aos demais membros presentes as providências tomadas quanto ao recolhimento da
documentação solicitada pelos avaliadores e informou a todos sobre a agenda da
comissão, recém-recebida. Na reunião, decidiu-se pela reserva da sala C-100 para
recepcionar os avaliadores durante a reunião com os dirigentes da IES. O professor
Antônio Jr. prontificou-se a tomar as providências cabíveis. Na sequência, os trabalhos
serão realizados na sala da Midiateca, conforme deliberação anterior. O NDE acercouse das últimas providências para que os equipamentos funcionem corretamente durante
a visita dos avaliadores. O Coordenador informou ainda que tomou conhecimento
recentemente da necessidade de realização de uma reunião entre os avaliadores e a
Comissão Própria de Avaliação Institucional da UFF (CPA). Dado o desconhecimento
dos colegas a respeito da composição e das atribuições da CPA, optou-se por contatar
diretamente a DAV para mais informações. O NDE também deliberou a respeito das
medidas a serem tomadas de forma a arregimentar, em tempo hábil, todas as
comprovações de titulação e produção dos docentes, conforme solicitado pelos
avaliadores ao divulgarem sua agenda. Na sequência, a respeito da dúvida levantada
sobre o parecer referente à última avaliação do INEP, a professora Ana Enne sugeriu
que a Coordenação procure nos arquivos da secretaria pela documentação impressa. A
docente sugeriu ainda que o Coordenador entre em contato com outras Coordenações de
Curso do IACS, especialmente a Coordenação de Produção Cultural, que passaram
recentemente pelo mesmo processo e podem trazer informações valiosas sobre a
experiência. A respeito das despesas com suprimentos e materiais de consumo, o
professor Felipe Trotta prontificou-se a reembolsar os gastos com equipamentos como
cartuchos de impressão e material de expediente e papelaria. O professor Antônio Jr.
sugeriu que, antes de a despesa ser executada a partir do projeto de pesquisa do
professor Trotta, a Coordenação contatasse o Administrador do IACS, sr. Reginaldo,
em busca de informações sobre a disponibilidade destes mesmos materiais na unidade.
Ao término da reunião, a Coordenação se encarregou de manter os colegas informados
sobre os próximos acontecimentos e agradeceu o apoio de todos. Cumprido o tema de
pauta acima descrito, nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Curso de Estudos
de Mídia encerrou esta reunião de Colegiado, lavrada pelo próprio, na presente ata.

