
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
Ata da TERCEIRA 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 2 de julho de 2014............................................... 
Aos dois dias do mês de julho 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 e Fabio Goveia (todos do Departamento de Comunicação 
Social)........................................................................................... ......................................  
 

PONTO ÚNICO: Apreciação dos novos PPCs de Jornalismo e de Publicidade e 
Propaganda. O professor Rafael Paes apresentou o resultado os novos projetos 
Pedagógicos de Curso de Jornalismo e de Publicidade e explicou que os novos PPcs 
realizam a necessária redefinição da estrutura da graduação; a reorganização dos 
currículos em conteúdos distribuídos em seis equitativos eixos de formação; a 
adequação da carga horária de cada um dos componentes curriculares; a definição dos 
novos perfis do egresso e suas competências e habilidades desejadas; além de expor 
todas as regulamentações específicas: do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do 
Estágio Curricular Supervisionado (apenas para o curso de Jornalismo) e também das 
Atividades Complementares. Algumas sugestões de alterações textuais e de concepção 
foram sugeridas e acatadas consensualmente pelos presentes. Terminada a exposição, os 
novos Projetos Pedagógicos de Curso foram colocados em votação e aprovados por 
unanimidade................................................................................................................... 
 
Nada mais havendo a tratar, eu, Professor Rafael da Silva Paes Henriques (Coordenador 
do Curso de Comunicação Social) declarei encerrada a reunião e lavrei a presente 
ata.................................................................................................................................... 
 
Vitória, 2 de julho de 2014. 

 


