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Participantes: Joseline Pippi (Coordenadora do Bacharelado em Mídia e Tec-14 

nologia - BMiT), Fábio Corniani (Vice-Coordenador do BMiT), Silvia Kimo costa 15 

(Decana Pro tempore do CFPPTS e docente do BMiT); Célia Regina da Silva 16 

(Docente do BMiT), Felipe de Paula (Docente do BMiT) e Nicolle Monteiro da 17 

Silva (Representante Discente).  18 

 19 

A Coordenadora do BMiT abriu a reunião cumprimentando a todos. Passando 20 

aos informes, mencionou a reunião da Congregação no dia 23/02, quando foi 21 

anunciado o I Seminário de Tecnologias Sociais do PopTecs, que acontecerá no 22 

início do segundo quadrimestre de 2021 e será o evento de recepção dos estu-23 

dantes do SISU, oportunidade na qual o CF será apresentado para a universi-24 

dade. Para que o evento aconteça será preciso engajamento de todos os inte-25 

grantes do CF. Continuando, informou que na segunda-feira, dia 22/02, aconte-26 

ceu a abertura do BMiT, encontro online com os docentes e as estudantes, 27 

quando na oportunidade o curso foi apresentado. Na sequência, apresentou a 28 

representante discente, Nicolle Monteiro da Silva, da primeira turma do BMiT. 29 

Ressaltou que está encontrando dificuldades em encontrar representação dos 30 

Técnicos Administrativos em Educação para integrar o Colegiado, sendo que os 31 

colegas já fazem parte de outros Colegiados ou estão sobrecarregados de afa-32 

zeres em seus respectivos setores. Os convites realizados foram recusados, o 33 

que implica a ausência da representação TAE na reunião. A Coordenadora 34 



solicitou aos docentes que estão ofertando componentes curriculares no quadri-35 

mestre em curso que encaminhem seus respectivos planos de ensino-aprendi-36 

zagem para aprovação junto ao Colegiado. A professora Silvia sugeriu que seja 37 

encaminhado convite à representação geral dos TAEs na UFSB, no intuito de 38 

solicitar indicação de um colega que possa integrar o Colegiado. Finalizados os 39 

informes, a Coordenadora passou ao ponto seguinte da pauta: formalização do 40 

Colegiado do BMiT. Explicou que em dezembro de 2020 foi realizada reunião 41 

com os integrantes da Comissão de Proposição do BMiT, que inicialmente com-42 

pôs o Colegiado pro tempore do curso, indicando Coordenação e Vice-Coorde-43 

nação pro tempore. Naquele momento o grupo precisava indicar os membros da 44 

Coordenação para que o BMiT pudesse ser registrado no E-Mec. O processo 45 

ocorreu em conformidade às normas e o curso foi devidamente registrado. Pas-46 

sado o momento inicial do curso, a Coordenadora explicou que é necessário 47 

formalizar o Colegiado, tendo ressaltado, entretanto, que a norma institucional 48 

que dispõe sobre os órgãos de gestão acadêmica das Unidades Universitárias 49 

(Resolução nº 017/2016), está ultrapassada em relação à estrutura dessas mes-50 

mas unidades. A professora Silvia comunicou ao grupo o interesse demonstrado 51 

pela professora Cinthya Santos Barra (em férias) em continuar integrando o Co-52 

legiado. Dado o exposto, os presentes na reunião deliberaram pela permanência 53 

dos integrantes do Colegiado pro tempore, agregando-se ao grupo a professora 54 

Silvia Kimo Costa, como representante do Bacharelado em Políticas Públicas 55 

(atendendo ao critério estipulado na alínea IV do Art. 14 da Resolução 56 

nº017/2016) e a estudante Nicolle Monteiro como representante discente do 57 

BMiT. Sendo assim, a constituição do Colegiado do Bacharelado em Mídia e 58 

Tecnologia, aprovada por todos os presentes, passa a ter a seguinte constitui-59 

ção: como docentes vinculados: Joseline Pippi, Fábio Corniani, Cinthya Santos 60 

Barra, Silvia Kimo Costa, Célia Regina da Silva e Felipe de Paula; como repre-61 

sentante discente Nicolle Monteiro da Silva. Em seguida, passou-se ao assunto 62 

seguinte: constituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do BMiT. Após de-63 

liberação dos presentes e atendendo ao exposto na Resolução nº 04/2018, o 64 

NDE do BMiT será composto pelos seguintes docentes: Joseline Pippi, Fábio 65 

Corniani, Célia Regina da Silva e Silvia Kimo Costa. O professor Fábio destacou 66 

a importância de que tanto o Colegiado como o NDE tenham em sua constituição 67 

docentes com formação na área de Comunicação, dado que se trata de um curso 68 



em implantação e deve atender às exigências do MEC. Diante da necessidade 69 

de haver cinco integrando o NDE e ampliar o número de docentes da área de 70 

Comunicação no Colegiado, o grupo sugeriu estender o convite a professora Li-71 

lian Reichert. O ponto seguinte da pauta versou sobre a agenda de reuniões do 72 

ano. Foi aprovado pelo Colegiado que as reuniões acontecerão mensalmente na 73 

primeira quarta-feira do mês, no período matutino. Nas ocorrências finais, o pro-74 

fessor Fábio reforçou as boas-vindas aos docentes e enfatizou a importância da 75 

participação e engajamento de todos os docentes no Colegiado e no NDE. Con-76 

vidou a todos a divulgar o curso nos diferentes espaços de visibilidade disponí-77 

veis (redes sociais, canais institucionais), destacou a importância do trabalho 78 

conjunto em equipe tanto nas atividades de ensino como também na divulgação 79 

do curso fora da universidade. A Coordenadora reforçou a fala do professor Fá-80 

bio e disse que recorrerá ao apoio dos colegas para a divulgação do curso. Em 81 

seguida a representante discente Nicolle externalizou seu contentamento com o 82 

curso e se colocou à disposição para ajudar no que foi possível. A professora 83 

Célia também externalizou contentamento com o curso e disse que também está 84 

fazendo parte do colegiado do curso de Jornalismo, disponibilizando-se a ser a 85 

interlocutora junto àquele curso. Concluídas as ocorrências e nada mais ha-86 

vendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10h42min, sendo lavrada a presente 87 

Ata, que segue assinada por mim, Joseline Pippi e demais membros do Colegi-88 

ado do BMiT presentes na reunião. 89 
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