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Aos treze de maio de dois mil e dezesseis, às doze horas e trinta minutos, no
Laboratório de Mídias Sociais (Sala A-402, UFASA/Campus Gragoatá/UFF), reuniramse em reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Estudos de Mídia
os membros do referido órgão. Entre os docentes: Beatriz Polivanov, Bruno
Campanella, Felipe Trotta, e Viktor Chagas. Estiveram ausentes os professores
Emmanoel Ferreira e Marildo Nercolini. A pauta única para a reunião ordinária, segue
os encaminhamentos obtidos a partir de reunião ordinária de 21 de março de 2016,
quando os professores discutiram a validade ou não de realização de ajustes na proposta
pedagógica do curso e maior integração entre os docentes responsáveis pelas disciplinas
ministradas no curso de Estudos de Mídia. O professor Viktor Chagas procurou
sistematizar a discussão a partir de cinco eixos de reforma: (a) os ajustes e reforma
curricular, (b) a reavaliação da carga horária do curso, (c) a discussão sobre o papel da
disciplina de Metodologia de Pesquisa e o Programa de Tutoria do curso de Estudos de
Mídia, (d) a oferta semestral de disciplinas e (e) as atividades desempenhadas pelos
Núcleos de Produção Discente. Em torno desta divisão, os professores debateram
sobretudo propostas concernentes à reforma curricular. O professor Viktor Chagas
trouxe proposta para a eventual introdução de disciplinas optativas restritas no currículo
de Estudos de Mídia, de modo a funcionar como disciplinas obrigatórias de linha, nos
moldes do que ocorre em programas de pós-graduação. Dessa forma, os alunos
poderiam cursar um pequeno conjunto de disciplinas optativas livremente desde que
garantissem circulação mínima entre os eixos em que o curso se articula. O professor
Bruno Campanella sugeriu a possibilidade de o curso conferir ênfases em determinadas
áreas, de acordo com a incidência de disciplinas vocacionadas a um determinado eixo
no histórico escolar de cada aluno. Os professores Beatriz Polivanov e Felipe Trotta,
porém, sugeriram que o curso seguisse trabalhando a partir de uma perspectiva de
formação generalista e não habilitacional. O professor Felipe Trotta trouxe proposta
para revisão da estrutura do curso a partir de eixos mais consistentes e se voluntariou e
apresentar proposta concreta de redução desses eixos e articulação com as disciplinas
optativas para debate na ocasião da próxima reunião do NDE. Ficou acordado que a
discussão avançará de modo orientado a discutir princípios gerais para o processo. Os
professores membros do NDE avançarão no debate, inclusive virtualmente,
apresentando suas propostas para discussão até o fim do primeiro semestre de 2016. A
partir daí, as sugestões serão recolhidas e encaminhadas para o Colegiado de Curso, que
deliberará a respeito no segundo semestre de 2016. Cumprido o tema de pauta acima
descrito, nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Curso de Estudos de Mídia
encerrou esta reunião de NDE, lavrada por mim, Viktor Chagas, na presente ata.

