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Aos vinte e um de março de dois mil e dezesseis, às onze horas e trinta minutos, no 1 
Laboratório de Mídias Sociais (Sala A-402, UFASA/Campus Gragoatá/UFF), reuniram-2 
se em reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Estudos de Mídia 3 
os membros do referido órgão. Entre os docentes: Beatriz Polivanov, Bruno 4 
Campanella, Emmanoel Ferreira, Felipe Trotta, Marildo Nercolini e Viktor Chagas. A 5 
pauta única para a reunião ordinária, trazida a partir de encaminhamento da reunião de 6 
Colegiado última, refere-se à realização de ajustes na proposta pedagógica do curso e 7 
maior integração entre os docentes responsáveis pelas disciplinas ministradas no curso 8 
de Estudos de Mídia. O professor Viktor Chagas apresentou a questão, informando que, 9 
desde 2013, o curso não recebe alunos por transferência externa, em função de rigorosa 10 
correção das provas de Sociologia pelo departamento correspondente em processo 11 
seletivo organizado pela COSEAC/PROGRAD. A Coordenação de Curso procurou 12 
obter mais informações sobre a seleção e os critérios de correção, sem sucesso. Em 13 
razão disso, na última reunião de Colegiado foi proposta a realização de um seminário 14 
com os professores responsáveis pelas disciplinas obrigatórias do curso, a fim de 15 
apresentar e integrar os conteúdos ministrados por estes docentes. Na mesma ocasião, o 16 
professor Viktor Chagas lembrou que a última reforma de grade curricular do curso data 17 
de 2011, há cinco anos, e que, esta reforma, por sua vez, sucedeu a grade anterior do 18 
curso, originalmente composta em 2005. Por esse motivo, e para contemplar a entrada 19 
de novos docentes no Departamento, o professor propôs a composição de uma comissão 20 
responsável por analisar e propor ajustes pontuais na grade do curso, atualizando sua 21 
proposta pedagógica. Após intenso debate sobre estes temas, o NDE deliberou 22 
unanimemente pela instauração de um processo de avaliação interna da proposta 23 
pedagógica do curso em que participam, em dois momentos, os membros do próprio 24 
NDE e, adiante, estende-se esse esforço aos demais professores do curso, com consultas 25 
pontuais aos alunos acerca de seus interesses. Para dar sequência a este processo, os 26 
professores vão levantar e discutir questões referentes à proposta pedagógica e à grade 27 
do curso e realizar nova reunião do NDE em meados de maio. Definiu-se também que, 28 
em princípio, o seminário de integração para disciplinas obrigatórias poderá ser 29 
realizado a partir da primeira semana de julho. Cumprido o tema de pauta acima 30 
descrito, nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Curso de Estudos de Mídia 31 
encerrou esta reunião de NDE, lavrada por mim, Viktor Chagas, na presente ata. 32 
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