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Aos dez de junho de dois mil e quinze, no Laboratório de Mídias Sociais (Sala A-402, 1 
UFASA/Campus Gragoatá/UFF), reuniram-se em reunião extraordinária do Colegiado 2 
do Curso de Estudos de Mídia os membros do referido colegiado. Entre os docentes: 3 
Antônio Junior, Bruno Campanella, Emmanoel Ferreira e Viktor Chagas. Inicialmente 4 
foram apresentados os informes gerais. O professor Viktor Chagas informou aos 5 
colegas o resultado do processo de avaliação do MEC. Em seguida, apresentou a 6 
questão levantada no ultimo Fórum de Coordenadores, a respeito da solicitação da 7 
PROGRAD para discussão pelas Coordenações de Curso sobre a possibilidade de 8 
adoção de disciplinas de EAD oferecidas pelo convênio Cederj. Tais disciplinas seriam 9 
somadas aos históricos dos alunos como equivalentes a disciplinas regulares do curso, 10 
em um limite de até 20% da carga horária total do curso. Foi também apresentado o 11 
pleito do professor Afonso de Albuquerque, para que se discutisse a possibilidade de 12 
redução da carga horária total do curso para 2400h, ao invés das atuais 2720h. Em 13 
ambos os casos, o Colegiado avaliou não haver tempo hábil para a discussão a contento 14 
no prazo previamente estipulado pela PROGRAD, sugerindo-se que tais questões sejam 15 
encaminhadas ao NDE para apreciação, e, na sequência, retornem ao Colegiado para 16 
reavaliação. A partir disto, seguiu-se a pauta prevista para a reunião extraordinária: 1. 17 
Pedido de trancamento especial de matrícula do aluno Luan Dutra; 2. Resultados do 18 
processo de avaliação do MEC. O professor Viktor Chagas apresentou a questão 19 
referente ao primeiro ponto, informando aos colegas que o referido aluno passou por 20 
uma recente operação e necessitou de repouso por 38 dias. O mesmo não havia 21 
solicitado regime de aprendizagem especial anteriormente, em vista de tratativas prévias 22 
com os professores das disciplinas em que se inscreveu, que aquiesceram com a 23 
situação, acolhendo-o em suas disciplinas. O aluno informa, porém, que as mudanças 24 
em função da greve docente dificultaram sua reintegração às disciplinas, após o período 25 
de repouso, tendo vários dos cursos já encerrado suas atividades. Por conta disso, o 26 
aluno solicita trancamento especial, ancorado em atestado médico com solicitação de 27 
repouso e laudo de sua patologia, além de carta que explica o ocorrido. Após breve 28 
debate sobre o caso, os professores concordaram de forma unânime com o pleito. Em 29 
seguida, o professor Viktor Chagas apresentou aos colegas o relatório de avaliação do 30 
MEC e os atualizou a respeito do resultado da avaliação, diante das reuniões com a 31 
PROGRAD, apresentando minuta do texto preparado pela Coordenação e já discutido 32 
pelo NDE na semana anterior, contemplando recursos a serem impetrados. O Colegiado 33 
debateu o assunto, e o professor Antônio Jr. sugeriu modificações ao texto final, que 34 
foram prontamente acolhidas. Cumpridos os temas em pauta, nada mais havendo a 35 
tratar, o Coordenador do Curso de Estudos de Mídia encerrou esta reunião de colegiado, 36 
lavrada por mim, Viktor Chagas, na presente ata. 37 




