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O Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) teve seu curso de mestrado recomendado pela CAPES, constando na ficha de 

recomendação pareceres favoráveis da Comissão de Área e do CTC. O referido Programa 

define, em sua proposta de mestrado, a área de concentração “Temporalidades da 

Comunicação”, bem como duas linhas de pesquisa, “Práticas Comunicacionais e tempo 

social” e “Interações e emergências da Comunicação”, explicitando o enfoque 

comunicacional em sua especificidade temática. Inserido no Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas (ICSA) da Universidade Federal de Ouro Preto, o Programa tem como proposta 

pensar as temporalidades da comunicação, enfatizando “o olhar sobre os meios, registros 

e memórias, problematizando as relações da comunicação com as temporalidades sociais e 

suas dimensões concretas e específicas”.  

A documentação apresentada (Carta de aprovação da Pró Reitoria para criação de curso e 

Resolução 5800 do CEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFOP) indica o 

compromisso da Instituição com a implantação do mestrado em comunicação que conta 

com as estruturas física e de pesquisa de uma instituição tradicional, comprometida com o 

ensino de graduação e pós-graduação de qualidade e com a formação de pesquisadores.  

O programa possui corpo docente permanente formado por 10 docentes com experiência 

em orientação e produção científica qualificada, sendo que dois deles participam do 

Encontro anual da Compós nos dois últimos anos: em 2013, no GT “Estudos de Jornalismo” 

e, em 2015, no GT “Cultura das Mídias”. A estrutura curricular do curso de mestrado em 

comunicação é composta por 10 disciplinas pertinentes e coerentes com sua área de 

concentração e linhas de pesquisa; bem como a distribuição das disciplinas ao longo dos 

dois anos de formação mostra-se adequada. 

Considerando o exposto acima, avalio que o Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

da Universidade Federal de Ouro Preto cumpre todos os requisitos para a filiação à 

Compós e, desta feita, sugiro seu ingresso no quadro de Programas a ela associados. 
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