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Ao segundo dia do mês de outubro de 2013, na Sala do Almoxarifado, no terceiro 1 
andar do Bloco A / Ufasa, do Campus do Gragoatá, reuniram-se em Reunião 2 
Extraordinária do Colegiado do Curso de Estudos de Mídia o coordenador de curso, 3 
Viktor Chagas, o chefe de departamento, Kleber Mendonça, o representante docente, 4 
Emmanoel Ferreira, e a representante discente, Rebeca Calil. O professor Viktor 5 
Chagas, na qualidade de coordenador do curso, realizou a abertura da reunião, 6 
apresentando a pauta única designada para deliberação: o tema da recomposiçãoo do 7 
colegiado de curso. O coordenador rememorou a Reunião do Departamento de 8 
Estudos Culturais e Mídia, realizada no último dia 20 de setembro de 2013. Na 9 
ocasião, o professor Dênis de Moraes comunicou ter encerrado o seu mandato como 10 
representante docente e convocou eleições junto à plenária para designação de novo 11 
membro representante, em que foi eleito o professor Emmanoel Ferreira, atual vice-12 
coordenador do curso. Também discutiu-se como ponto de pauta, naquele momento, o 13 
tema da recomposição do colegiado, e deliberou-se encaminhar ao Colegiado uma 14 
demanda pela ampliação da representatividade docente nesta instância. O professor 15 
Viktor, então, tratou de recuperar os argumentos discutidos, informando aos presentes 16 
que, de acordo com o disposto na resolução nº 166/1997, em seu artigo 2º, “O número 17 
de representação do pessoal docente corresponderá ao(s) do(s) Departamento(s) que 18 
forneça(m) créditos obrigatórios e tal número será ampliado com a inclusão de mais 19 
de um representante de Departamento para cada 30 (trinta) créditos de disciplinas 20 
obrigatórias por ele fornecido”. O caso do curso de Estudos de Mídia é sui generis, 21 
conforme relatado pelo professor, uma vez que, sendo o curso responsabilidade 22 
integral do Departamento de Estudos Culturais e Mídia, há apenas um departamento 23 
que fornece créditos de disciplinas obrigatórias. Mais do que isso: o referido 24 
departamento é responsável por 1220h em disciplinas obrigatórias do total de 2720h 25 
previstas para integralização curricular do curso, sendo as demais 1500h dispostas 26 
entre disciplinas optativas do mesmo departamento, disciplinas eletivas ou atividades 27 
complementares. No entanto, a resolução citada menciona apenas uma equivalência 28 
entre a representação docente e créditos de disciplinas. Como é sabido, a universidade 29 
já não trabalha mais com o sistema de créditos, de forma que tal equivalência só é 30 
possível se realizada a correspondência entre créditos e horas, tal e qual dispõe 31 
atualmente a universidade. Nesse sistema, 15h é o correspondente a 1 crédito, de 32 
modo que uma disciplina de 60h de carga horaria poderia corresponder a 4 créditos no 33 
modelo antigo. Utilizando-se uma regra de proporcionalidade, chega-se a um total 81 34 
créditos em disciplinas obrigatórias oferecidas pelo Departamento de Estudos 35 
Culturais e Mídia, previstos no fluxograma e no PPC do curso. Dessa forma, o 36 
professor Viktor recomendou que se rediscutisse a recomposição e ampliação do 37 
colegiado, com base nos termos do artigo 2º lido, segundo o qual o departamento  que 38 



oferece disciplinas obrigatórias pode dispor de mais um representante docente a cada 39 
30 créditos fornecidos. Nesse sentido, a proposta do coordenador é de que o 40 
Departamento de Estudos Culturais e Mídia passe a contar com três representantes 41 
docentes e não apenas um, como vem sendo o caso até aqui. Esta proposta implicaria 42 
na ampliação do colegiado de curso para seis membros, sendo um coordenador e um 43 
chefe de departamento, como membros natos, além de três professores representes 44 
docentes e um representante discente. A representação discente atendendo à reunião 45 
expôs seu desejo de uma ampliação também da representatividade do Diretório 46 
Acadêmico de Estudos de Mídia no colegiado, sinalizando para uma proposta de 47 
ampliação para duas vagas discentes. O professor Viktor explicou que, na reunião de 48 
departamento do dia 20 de setembro, o tema foi igualmente tratado, quando de sua 49 
proposta original constava a ampliação para três vagas docentes e duas discentes. 50 
Entretanto, na ocasião, chamou-se atenção para o disposto no §4º	  do	  mesmo	  artigo	  51 
2º	  da	  resolução	  nº	  166/1997,	  que	  indica	  que	  “A	  representação	  do	  corpo	  discente	  52 
correspondenrá	   a	   1/5	   (um	   quinto)	   dos	   representantes	   docentes	   no	   Colegiado,	  53 
utilizando	   o	   arredondamento	  matemático	   no	   caso	   de	   haver	   fração	   decimal.”	   O	  54 
professor	  Kleber	  ponderou	  então	  que,	  como	  a	  proporcionalidade	  é	  determinada	  55 
pela	  resolução,	  regimentalmente	  seria	  adequado	  que	  a	  proposta	  de	  ampliação	  se	  56 
mantivesse	  nos	  termos	  de	  três	  vagas	  docentes	  e	  apenas	  uma	  discente,	  conforme	  57 
estabelece	   a	   reitoria.	   A	   representação	   discente	   manifestou-‐se	   contrária,	  58 
indicando	  que,	  proporcionalmente,	  sua	  representatividade	  seria	  reduzida.	  Após	  59 
intenso	   debate,	   o	   professor	   Viktor	   propôs	   que	   a	   questão	   fosse	   encaminhada	   a	  60 
partir	   de	   duas	   deliberações	   consecutivas,	   votando-‐se,	   em	   primeiro	   lugar,	   a	  61 
ampliação	  das	  vagas	  docentes,	  conforme	  proposto	  na	  abertura	  da	  reunião,	  e,	  na	  62 
sequência,	   votando-‐se	   um	   encaminhamento	   para	   que	   o	   colegiado	   delibere	   em	  63 
oportunidade	   futura	   a	   respeito	   da	   possibilidade	   de	   ampliação	   para	   a	  64 
representatividade	   discente.	   Além	   disso,	   ficariam	   como	   incumbências	   para	  65 
serem	  apresentadas	  na	  ocasião	  da	  próxima	  reunião,	  pela	  representação	  discente,	  66 
um	  informe	  sobre	  como	  a	  representação	  de	  alunos	  ocorre	  em	  outros	  colegiados	  67 
de	   curso.	   Encaminhadas	   as	   duas	   votações,	   os	   docentes	   presentes	   à	   reunião	  68 
aprovaram	  ambas	  as	  sugestões.	  A	  representação	  discente	  absteve-‐se	  da	  primeira	  69 
votação,	   reafirmando	   sua	   contrariedade	   com	   a	   diminuição	   da	  70 
representatividade,	  embora	  apreendesse	  o	  mérito	  da	  reinvindicação.	  Na	  segunda	  71 
decisão,	  a	  representação	  discente	  manifestou-‐se	  favoravelmente,	  solicitando	  que	  72 
o	  tema	  voltasse	  a	  ser	  discutido	  em	  breve,	  tão	  logo	  o	  colegiado	  fosse	  recomposto,	  73 
a	   partir	   das	   indicações	   de	   novos	   representantes	   docentes	   pela	   plenária	  74 
departamental.	  Assim	  feito,	  a	  proposta	  de	  ampliaçãoo	  foi	  aprovada,	  passando	  o	  75 
Colegiado	   do	   Curso	   de	   Estudos	   de	   Mídia	   a	   contar	   com	   seis	   membros,	   sendo	  76 
composto	   por	   coordenador	   (presidente),	   Chefe	   do	   Departamento	   de	   Estudos	  77 
Culturais	   e	   Mídia,	   três	   representantes	   docentes	   e	   um	   representante	   discente,	  78 
além	  dos	   respectivos	   suplentes.	  O	  Diretório	  Acadêmico	   informou	  que	   realizará	  79 
na	  semana	  seguinte	  uma	  assembleia	  dos	  estudantes	  para	  comunicar	  a	  decisão	  e	  80 
eleger	   seu	   representante.	   O	   Colegiado	   encaminhará	   ao	   Departamento	   a	  81 
necessidade	   de	   se	   discutir	   a	   representação	   docente	   na	   próxima	   reunião	  82 
departamental.	   Nada	   mais	   havendo	   a	   tratar,	   o	   coordenador	   de	   curso	   deu	   por	  83 
encerrada	   a	   reunião	   extraordinária,	   cuja	   ata	   foi	   lavrada	   por	   mim,	   Emmanoel	  84 
Ferreira,	  e	  assinada	  por	  todos	  os	  presentes	  nominados	  e	  referenciados.	  85 




