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Ata da SEGUNDA Reunião Ordinária, da Coordenação de Comunicação Social, do 
Centro de Artes, da Universidade Federal do Espírito Santo, do ano de 2014, realizada 
no dia 24 de fevereiro de 2014............................................................................................ 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2014, às 14h, reuniu-se a Coordenação 
do Curso de Comunicação Social, sob a presidência do Professor Rafael da Silva Paes 
Henriques (Coordenador do Curso de Comunicação Social) e com as presenças dos 
senhores professores Fabio Diaz Camarneiro (Vice-Coordenador do Curso de 
Comunicação Social), Cleber José Carminati (Departamento de Comunicação), 
Alexandre Curtiss Alvarenga (Departamento de Comunicação Social), e os 
representantes estudantis (Centro Acadêmico de Comunicação Social) Marcos Vinicius 
Siqueira e Jéssica Ferreira...............................................................................................  
PONTO ÚNICO. Avaliação e aprovação dos primeiros Relatórios de Protocolo de 
Compromisso referentes aos processos de renovação de reconhecimento dos cursos de 
Publicidade e Propaganda e de Jornalismo. O teor dos relatórios foi o seguinte: 
RELATÓRIO DE PROTOCOLO DE COMPROMISSO. De acordo com o 
cronograma definido no Protocolo de Compromisso, firmado por esta Coordenação de 
Curso, em 9 de janeiro de 2014, vimos por meio deste relatório, prestar contas, das 
ações previstas no Plano de Melhorias, e desenvolvidas pelo Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), Coordenação de Curso e Departamento de Comunicação Social, 
nos últimos 60 dias. As ações tiveram como objetivo corrigir, melhorar e aperfeiçoar as 
três dimensões constantes no Instrumento de Avaliação de Cursos presenciais e a 
distância do INEP. O presente relatório diz respeito somente às ações relacionadas à 
Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial. Ação 10: (referente ao item 2.1 da 
Avaliação de Cursos presenciais e a distância). Jornalismo: Atualmente cinco 
professores e dois alunos compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o que atende 
as determinações da Resolução nº 53/2012, do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 
(CEPE) da Ufes. O NDE encontra-se em plena atividade e nos últimos 60 dias realizou 
duas reuniões, uma no dia 12 de fevereiro e outra no dia 20 de fevereiro. As atas dessas 
reuniões encontram-se anexadas a este relatório. O Núcleo está trabalhando nos novos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda. 
O novo PPC de Jornalismo está sendo criados de acordo com o que determina a 
Resolução CNE/CES 1/2013, publicada no Diário Oficial da União no dia 1° de outubro 
de 2013, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação 
em Jornalismo. No prazo máximo de 120 dias, o NDE se compromete a finalizar a nova 
concepção do PPC e submetê-la às instâncias superiores da Universidade. Ação 11: 
(referente ao item 2.7 da Avaliação de Cursos presenciais e a distância). Jornalismo: 
Conforme já foi descrito no diagnóstico do Protocolo de Compromisso, protocolado em 
09 de janeiro de 2014, atualmente, 60% do corpo docente do curso possui o título de 



doutor. Como forma de incentivar a qualificação dos professores, uma resolução do 
Departamento já estabelece regras e critérios claros e objetivos para a concessão de 
licença aos professores que desejam realizar cursos de pós-graduação stricto sensu e 
também de pós-doutoramento. Em anexo a este relatório, encontra-se essa resolução do 
Departamento de Comunicação Social. Atualmente, um professor encontra-se 
licenciado para doutorado, um para pós-doutorado e outros dois estão desenvolvendo 
pesquisas de pós-doutorado, sem a redução dos encargos didáticos e administrativos. 
Ação 12: (referente ao item 2.9 da Avaliação de Cursos presenciais e a distância) 
Jornalismo: No item que diz respeito ao regime de trabalho dos professores, o curso 
obteve nota 5 (excelente), no CPC, visto que mais de 80% dos docentes são de 
dedicação integral. Ação 13: (referente ao item 2.10 da Avaliação de Cursos presenciais 
e a distância). Jornalismo: Atualmente, 61% dos professores possuem pelo menos dois 
anos de experiência profissional, excluídas as atividades do magistério superior. Como 
forma de melhorar ainda mais esse percentual, o Departamento de Comunicação 
aprovou uma resolução interna que determina a inclusão de uma prova de 
conhecimentos práticos em todos os novos concursos para vagas de Jornalismo 
previstas para disciplinas práticas do curso, a exemplo do último concurso para a área 
de Telejornalismo realizado em 2012. A nova resolução e a Ata da Reunião que 
aprovou a sua criação também foram anexadas a este relatório.......................................... 

RELATÓRIO DE PROTOCOLO DE COMPROMISSO. De acordo com o 
cronograma definido no Protocolo de Compromisso, firmado por esta Coordenação de 
Curso, em 9 de janeiro de 2014, vimos por meio deste relatório, prestar contas, das 
ações previstas no Plano de Melhorias, e desenvolvidas pelo Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), Coordenação de Curso e Departamento de Comunicação Social, 
nos últimos 60 dias. As ações tiveram como objetivo corrigir, melhorar e aperfeiçoar as 
três dimensões constantes no Instrumento de Avaliação de Cursos presenciais e a 
distância do INEP. O presente relatório diz respeito somente às ações relacionadas à 
Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial. Ação 10: (referente ao item 2.1 da 
Avaliação de Cursos presenciais e a distância). Publicidade e Propaganda: Atualmente 
cinco professores e dois alunos compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o que 
atende as determinações da Resolução nº 53/2012, do Conselho de Ensino Pesquisa e 
Extensão (CEPE) da Ufes. O NDE encontra-se em plena atividade e nos últimos 60 dias 
realizou duas reuniões, uma no dia 12 de fevereiro e outra no dia 20 de fevereiro. As 
atas dessas reuniões encontram-se anexadas a este relatório. O Núcleo está trabalhando 
nos novos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Jornalismo e de Publicidade e 
Propaganda. O novo PPC de Publicidade e Propaganda está sendo elaborado em total 
acordo com as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais de Publicidade e Propaganda. 
No prazo máximo de 120 dias, o NDE se compromete a finalizar a nova concepção do 
PPC e submetê-la às instâncias superiores da Universidade. Ação 11: (referente ao item 
2.7 do Avaliação de Cursos presenciais e a distância). Publicidade e Propaganda: 
Conforme já foi descrito no diagnóstico do Protocolo de Compromisso, protocolado em 
09 de janeiro de 2014, atualmente, 60% do corpo docente do curso possui o título de 
doutor. Como forma de incentivar a qualificação dos professores, uma resolução do 
Departamento já estabelece regras e critérios claros e objetivos para a concessão de 
licença aos professores que desejam realizar cursos de pós-graduação stricto sensu e 
também de pós-doutoramento. Em anexo a este relatório, encontra-se essa resolução do 
Departamento de Comunicação Social. Atualmente, um professor encontra-se 
licenciado para doutorado, um para pós-doutorado e outros dois estão desenvolvendo 
pesquisas de pós-doutorado, sem a redução dos encargos didáticos e administrativos. 
Ação 12: (referente ao item 2.9 da Avaliação de Cursos presenciais e a distância). 



Publicidade e Propaganda: No item que diz respeito ao regime de trabalho dos 
professores, o curso obteve nota 5 (excelente), no CPC, visto que mais de 80% dos 
docentes são de dedicação integral. Ação 13: (referente ao item 2.10 da Avaliação de 
Cursos presenciais e a distância). Publicidade e Propaganda: Atualmente, 61% dos 
professores possuem pelo menos dois anos de experiência profissional, excluídas as 
atividades do magistério superior. Como forma de melhorar ainda mais esse percentual, 
o Departamento de Comunicação aprovou uma resolução interna que determina a 
inclusão de uma prova de conhecimentos práticos em todos os novos concursos para 
vagas de Publicidade e Propaganda previstas para disciplinas práticas do curso, a 
exemplo do último concurso realizado pelo Departamento de Comunicação Social para 
a área de Telejornalismo, realizado em 2012. A nova resolução e a Ata da Reunião que 
aprovou a sua criação também foram anexadas a este relatório.......................................... 

Os relatórios foram discutidos e aprovados por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar o Professor Rafael da Silva Paes Henriques (Coordenador 
do Curso de Comunicação Social) declarou encerrada a reunião e eu, Esther Nunes 
Klein Gama (Assistente em Administração do Colegiado), lavrei a presente ata............... 
Vitória, 24 de fevereiro de 2014. 

 

 

 


