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Data: 09 de junho de 2021 9 
Início: 10h 10 
Término: 10h45min 11 

 12 

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

BMiT), Fábio Corniani (Vice-Coordenador do BMiT), Célia Regina da Silva (Docente do 14 

BMiT) e Nicolle Monteiro da Silva (Representante Discente).  15 

 16 

A Coordenadora do BMiT abriu a reunião cumprimentando a todos. A reunião teve como 17 

pontos de pauta: 1) Informes; 2) aprovação dos PEA 2021.1; 3) seminário de Tecnolo-18 

gias Sociais do PopTecs; 4) o que ocorrer. Nos informes, a coordenadora do BMiT in-19 

formou a todos/as que ingressaram 4 estudantes por meio do Edital Progeac 03/2021 20 

(reingresso de portador de diploma e transferência externa). Sendo assim, o curso tem 21 

9 estudantes matriculados e duas turmas (a primeira com ingresso em 2020.3 e a se-22 

gunda com ingressantes em 2021.1). Os estudantes do Sisu ingressarão no próximo 23 

quadrimestre. A coordenadora informou, também, que a professora Silvia Kimo Costa 24 

justificou a ausência na reunião do colegiado porque estaria acompanhando a reunião 25 

do Consuni. Passando ao ponto seguinte da pauta (aprovação dos PEAs 2021.1). Fo-26 

ram enviados à Coordenação os seguintes PEAs: Produção Multiplataforma I, Produção 27 

Textual e Fake News: estudo de caso e impactos sociais, que foram aprovados. Os 28 

demais PEAs serão avaliados na próxima reunião ordinária do Colegiado. Passando 29 

para o ponto seguinte, data do I Seminário de Tecnologias Sociais do PopTecs, o evento 30 

será realizado nos dias 31/08 e 1º/09, com o objetivo de acolher os estudantes ingressos 31 

pelo Sisu. A programação acordada na Congregação foi a seguinte: 31/08 (mesa-re-32 

donda com os coordenadores de curso e a decana, no período noturno); 1º/09 (tarde: 33 

apresentação do BMiT e orientação de percurso acadêmico para os estudantes ingres-34 

sos, com a apresentação dos docentes); à noite, será a palestra de encerramento do 35 

evento, sobre Tecnologias Sociais. Consultados a respeito do planejamento, os/as do-36 

centes do BMiT concordaram e se dispuseram a participar da apresentação. Passando 37 

para as ocorrências, a coordenadora informou a todos/as que foi solicitado pelo Deca-38 

nato (a pedido da Reitoria), contribuições sobre o Regimento Geral da UFSB. Haverá 39 

uma reunião extraordinária da Congregação no dia 21/06 para debater o assunto. Dada 40 

a proximidade de data, a coordenadora sugeriu que quem tiver contribuições sobre o 41 

documento a ser feito que encaminhe para o e-mail do curso (bmit@ufsb.edu.br) até o 42 

dia 18/06. As considerações serão compiladas e levadas para a reunião da 43 

mailto:bmit@ufsb.edu.br


Congregação. O professor Fabio participou de uma reunião da Reitoria com os Cursos 44 

e na oportunidade foi informado que a previsão de inauguração do novo prédio da Rei-45 

toria é no mês de agosto, e que provavelmente o Campus novo também estará apto a 46 

receber as aulas quando do retorno às atividades presenciais. Feitas as deliberações e 47 

nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10h45min, sendo lavrada a pre-48 

sente Ata, que segue assinada por mim, Joseline Pippi e demais integrantes do Colegi-49 

ado do BMiT presentes na reunião. 50 
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