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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ata da SEGUNDA Reunião Ordinária, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso
de Comunicação Social, do Centro de Artes, da Universidade Federal do Espírito Santo,
do ano de 2014, realizada no dia 20 de fevereiro de 2014..................................................
Aos doze dias do mês de fevereiro de 2014, às 14h, reuniu-se o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) 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), e dos professores Cleber José Carminati, Alexandre
Curtiss Alvarenga, Rosane Zanotti, Daniela Zanetti, Victor Israel Gentilli, Fabio Goveia
(todos do Departamento de Comunicação Social)..............................................................
PONTO ÚNICO: Novos PPCs de Jornalismo e de Audiovisual. O professor Alexandre
Curtiss Alvarenga apresentou um estudo dos currículos da Ufes, de cursos de graduação
de áreas afins a da Comunicação Social, com sugestões de disciplinas que poderão ter
pertinência para a formação dos alunos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda. O
professor se comprometeu a procurar os colegiados dos cursos para conseguir as
ementas dessas disciplinas levantadas, para avaliar com mais precisão, a adequação
dessas matérias que poderiam passar a compor o grupo de disciplinas optativas das
graduações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda.....................................................
O professor Rafael Paes apresentou um levantamento, que distribui as disciplinas já
propostas para os dois PPCs (de Jornalismo e Audiovisual) entre as áreas de
competência dos professores do Departamento de Comunicação Social. Rafael propôs
que cada um desses professores cuidasse de avaliar as ementas propostas anteriormente
e de elaborar as ementas de disciplinas incluídas nas propostas dos PPCs, na última
reunião do NDE, realizada no dia 12 de fevereiro, além de determinar a bibliografia
básica e comum de cada disciplina. A primeira deve conter entre 4 e 5 obras e a segunda
deve listar até 5 obras de referência. A proposta do professor Rafael Paes foi discutida e
aprovada 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, 20 de fevereiro de 2014.

