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Cursos
Nome Nível Situação

Comunicação e Sociedade Mestrado Projeto

Parecer da comissão de área

1. CONDIÇÕES ASSEGURADAS PELA INSTITUIÇÃO

Peso Avaliação
1) A proposta contém indicadores de que a instituição está comprometida com a implantação e o
êxito do curso?

- Sim

2) O programa dispõe da infra-estrutura - instalações físicas, laboratórios, biblioteca, recursos de
informática ... - essencial para o adequado funcionamento do curso?

- Sim

Justificativa: Há demonstração de comprometimento da instituição para a implantação do Mestrado em Comunicação e
Sociedade. Destaca-se a contribuição que o Programa trará à região Norte do País, contemplada, até o
momento, com apenas dois programas de pós-graduação em Comunicação, em Manaus e Belém,
respectivamente. O Programa dispõe de espaço físico e instalações suficientes e adequadas, inicialmente
partilhadas com o curso de graduação em Jornalismo. Este espaço  irá tornar-se exclusivo a partir da entrega
de um novo complexo laboratorial para o curso de graduação – atualmente em fase final de construção. O curs
dispõe de acesso a biblioteca e periódicos compatível com o seu funcionamento. ---------------------------------------
------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------Nada a acrescentar.

2 - PROPOSTA DO CURSO

Peso Avaliação
1) A proposta é adequadamente concebida, apresentando objetivos, áreas de concentração, linhas
de pesquisa e estrutura curricular bem definidos e articulados?

- Sim

Justificativa: A área de concentração do Programa é em Comunicação, Mídias e Sociedade, atendendo a princípios
norteadores da instituição e prevendo clara relação com as demandas da região. Abrange a centralidade da
comunicação nas relações sociais, nas dinâmicas culturais locais e, ainda, as mudanças tecnológicas nos
processos de produção de informação e da subjetividade. Há duas linhas de pesquisa propostas: “Jornalismo,
mídias e cultura” e “Comunicação, poder e identidades”, que se articulam na área de concentração. O rol de
disciplinas propostas, num total de 16, é compatível com as linhas de pesquisa. Foi encaminhada diligência
solicitando a redução de proporção de disciplinas obrigatórias no Currículo  (5 em 16). --------------------------------
-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- Em resposta à diligência, a proponente reduziu as disciplinas obrigatórias a
duas (uma de natureza metodológica e outra vinculada à teoria da comunicação), aumentado a flexibilidade do
curso, conforme recomendação da área.

3 - DIMENSÃO E REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE

Peso Avaliação
1) O número de docentes, especialmente daqueles com tempo integral na instituição, é suficiente
para dar sustentação às atividades do curso, consideradas as áreas de concentração e o número de
alunos previstos?

- Sim
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Justificativa: A proposta prevê um corpo docente formado por 10 professores com tempo integral de dedicação à instituição,
todos da categoria permanente, com dedicação de 20 horas semanais ao Programa. Cinco dos docentes têm
carga compartilhada com outros Programas de pós-graduação da própria instituição.  Estão previstas dez
vagas anuais para o curso, o que é perefeitamente compatível com o tamanho do NDP. Um dos docentes
permanentes, entretanto, está atualmente vinculado a três outros programas de pós-graduação ativos na
mesma universidade. Em obediência à portaria Capes 174, de 30/12/2014, solcitou-se que fosse informado de
qual desses programas o docente iria desligar-se para compor o quadro de professores dessa unidade. ---------
--------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta a essa diligência foi
anexada carta do docente em questão informando que pretende desligar-se de todos os demais cursos ao que
está atualmente vinculaodo, para dedicar-se apenas ao presentemente proposto.

4 - PRODUTIVIDADE DOCENTE E CONSOLIDAÇÃO DA CAPACIDADE DE PESQUISA

Peso Avaliação
1) O programa conta, especialmente no que se refere ao seu Núcleo de Docentes Permantes, com
grupo de pesquisadores com maturidade científica, demonstrada pela sua produção nos últimos três
anos, e com nível de integração que permitam o adequado desenvolvimento dos projetos de
pesquisa e das atividades de ensino e orientação previstos?

- Sim

Justificativa: A produção docente relativa à publicação em periódicos soma 46 artigos ao longo dos últimos três anos. Há,
ainda, publicações no formato de livros e capítulos, perfazendo 43 produções. A qualificação dessa produção
atende aos parâmetros mínimos de produtividade previstos pelo documento de área. A diversidade de área de
titulação dos docentes valoriza o caráter de interdisciplinaridade do Programa (há doutores em Comunicação,
Ciências Socais, Educação, Psicologia Social e História). Todos os docentes estão engajados em projetos de
pesquisa, devidamente alinhados com a proposta, em termos de área de concentração e linhas de pesquisa----
---------------------------
------------------------------------------------------------------ Nada acrescentar.

Parecer da comissão de área sobre o mérito da proposta

Mestrado

Nota: 3

Aprovar: SIM

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a distribuição de tal nota

Há demonstração de comprometimento da instituição para a implantação do Mestrado em Comunicação e Sociedade, dada a
contribuição institucional e regional que o Programa trará à região Norte do País. O Programa dispõe de espaço físico e
instalações suficientes e adequadas. A área de concentração do Programa é em Comunicação, Mídias e Sociedade, atendendo
a princípios norteadores da instituição e prevendo clara relação com as demandas da região. Há duas linhas de pesquisa
propostas: “Jornalismo, mídias e cultura” e “Comunicação, poder e identidades”, que se articulam na área de concentração e
com o rol de disciplinas propostas. Está prevista a seleção de 10 alunos por entrada, e o número de disciplinas, 16, é compatível
com o quadro de docentes. A produção docente atende aos parâmetros mínimos de produtividade previstos pelo documento de
área. A proposta prevê um corpo docente formado por 10 professores doutores com tempo integral de dedicação à instituição,
todos da categoria permanente, com dedicação de 20 horas semanais ao Programa. Todos têm experiência de orientação em
nível de graduação e metade do NDP já orientou em nível de pós-graduação. --------------------------------------------- ----------------------
------------------------------------------------------------------------ A proposta foi objeto diligência visamdo diminuir a proporção de
disciplinas obrigatórias no currículo e esclarecer a situação de um dos docentes, atualmente vinculado a três outros programa
ativos na UFT. As solicitações foram satisfatoriamente atendidas e a área recomenda a aprovaçao do programa com nota 3.

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

EDUARDO CLETO PIRES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS (USP/SC)

JOSE ANTONIO ROCHA GONTIJO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

MAURICIO LISSOVSKY (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)
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Nome Instituição
GISELA EGGERT STEINDEL (Coordenador Adj. Profissional) UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC)

ROSAMARIA LUIZA DE MELO ROCHA ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM)

MARISA BRASCHER BASILIO MEDEIROS (Coordenador Adjunto) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

ROGERIO LUIZ COVALESKI UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Complementos

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a atribuição da nota

-

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho da proposta

-

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta

Parecer Final

Mestrado

Nota: 3

Aprovar: SIM

Destacar os principais dados e argumentos que fundamentam a distribuição de tal nota

O CTC acompanha o parecer da área, aprovando a proposta com nota 3.
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Diligência(s) da Avaliação

Número/Ano: 135/2015

Tipo de Etapa: Avaliação

Status: DILIGÊNCIA RESPONDIDA - HOMOLOGADA

Data de Solicitação: 06/11/2015

Diligência Documental

Situação Atual: Homologada pelo Coordenador de Área

Justificativa: Há um docente que está, atualmente, vinculado a outros três Programas ativos (a saber:
Modelagem Computacional de Conhecimento; Gestão de Políticas Públicas; Ensino em
Ciências e Saúde). Assim, solicita-se que o proponente informe de qual outro Programa o
respectivo docente irá se desvincular a fim de estar apto a compor o corpo docente
permanente da presente proposta, obedecendo ao que prevê a portaria Capes 174, de
30/12/14 .
Recomenda-se também que se diminua a proporção de disciplinas obrigatórias no curso (5
em 16) de modo a flexibilizar a formação dos mestrandos.

Parecer: A resposta à diligência atende à solicitação realizada.

Comissão Solicitante
Nome Instituição

EDUARDO CLETO PIRES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS (USP/SC)

JOSE ANTONIO ROCHA GONTIJO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

MAURICIO LISSOVSKY (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

ROGERIO LUIZ COVALESKI UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

ROSAMARIA LUIZA DE MELO ROCHA ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM)

MARISA BRASCHER BASILIO MEDEIROS (Coordenador Adjunto) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)

GISELA EGGERT STEINDEL (Coordenador Adj. Profissional) UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC)
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