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Participantes: Joseline Pippi (Coordenadora do Bacharelado em Mídia e Tecnologia - 13 

BMiT), Fábio Corniani (Vice-Coordenador do BMiT), Felipe de Paula (Docente do BMiT) 14 

e Nicolle Monteiro da Silva (Representante Discente).  15 

 16 

A Coordenadora do BMiT abriu a reunião cumprimentando a todos. A professora Silvia 17 

Kimo Costa (Decana do PopTecs e docente do BMiT) justificou ausência da reunião 18 

pois estava participando de outra reunião na Amurc, onde apresentou o PopTecs e seus 19 

cursos. A reunião teve como pontos de pauta: 1) informes; 2) aprovação dos Planos de 20 

Ensino-Aprendizagem (PEA); 3) oferta do curso em 2021.1; e, 4) o que ocorrer. Como 21 

informes, a professora Joseline repassou a informação de que houve oito inscrições 22 

para o BMiT no Edital Progeac 03/2021 (edital de reingresso, transferência externa e 23 

portador de diploma). Segundo informações da Progeac, os estudantes ingressos no 24 

referido edital iniciarão as aulas em 2021.1, ou seja, no próximo quadrimestre. Sem mais 25 

informes, passou-se ao ponto de pauta seguinte. 2) Aprovação dos PEA. Foram apro-26 

vados os PEA das CC: Ciência, Tecnologia e Sociedade, e Teorias da Imagem. O PEA 27 

da CC: Cidadania e Redes Sociais será aprovado na próxima reunião. A coordenadora 28 

comprometeu-se a buscar informações de como proceder em relação às CCs ofertadas 29 

pelos outros cursos e pelos outros campi, quando cursadas por estudantes do BMiT. O 30 

professor Fabio informou que está tendo dificuldades em encontrar bibliografia digital 31 

disponível para a CC Cidadania e Redes Sociais e solicitou que o assunto seja levado 32 

à Congregação para que a universidade oriente quais procedimentos adotar. Resolvida 33 

a questão, passou-se ao seguinte ponto de pauta: 3) Oferta 2021.1. A professora Jose-34 

line lembrou a todos que a oferta do quadrimestre atual (2020.3) foi realizada com o 35 

objetivo de oferecer às discentes as CCs que não foram cursadas durante o primeiro 36 

ciclo. Neste momento, é imprescindível que os quadrimestres regulares sejam oferta-37 

dos, com vistas a não gerar atraso do percurso das estudantes junto ao BMiT. A docente 38 

enfatizou, também, que haverá necessidade de ofertara algumas CCs práticas, sendo 39 

que fazem parte do cronograma do curso. O professor Fabio lembrou que a oferta 40 

2021.2 será a mais problemática de ser realizada em modo remoto, pois haverá produ-41 

ção audiovisual, e ressaltou que as CCs práticas a serem ministradas em 2021.1 são 42 

viáveis de realização em modo remoto, pois enfocam a produção textual e planejamento 43 



visual. A oferta de 2021.1 será referente ao 10º quadrimestre do BMiT, composto pelas 44 

seguintes CCs: Introdução à Comunicação (teórica, 45h); Produção Textual (prática, 45 

60h); História dos Sistemas de Comunicação (teórica, 45h); Teorias da Comunicação 46 

(teórica, 45h); Produção Multiplataforma I (Laboratorial, 60h); Optativa (prática, 60h). 47 

Após deliberação, as CCs ficaram distribuídas da seguinte forma: História dos Sistemas 48 

de Comunicação (professor Felipe); Produção Multiplataforma I (professor Fabio); Pro-49 

dução Textual e a CC Optativa prática Fake News: estudo de caso e impactos sociais 50 

(professora Joseline); as CCs Introdução à Comunicação e Teorias da Comunicação 51 

serão direcionadas às docentes Célia Regina da Silva e Lilian Reichert. Aprovada a 52 

oferta, passou-se ao último ponto de pauta: 4) o que ocorrer. O professor Felipe comu-53 

nicou a todos que foi aprovado no PPG Estado e Sociedade para cursar o Doutorado, 54 

sendo assim, nos próximos quadrimestres terá parte do tempo dedicado ao Doutorado, 55 

além das aulas e demandas do BMiT. Feitas as deliberações e nada mais havendo a 56 

tratar, encerrou-se a reunião às 11h20min, sendo lavrada a presente Ata, que segue 57 

assinada por mim, Joseline Pippi e demais integrantes do Colegiado do BMiT presentes 58 

na reunião. 59 
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