
 

 

 
 

 

 

 
 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Comissão Coordenadora do Programa Meios e 

Processos Audiovisuais (PPGMPA), realizada em 26/04/2022, por 

videoconferência.  

 

A sessão foi disponibilizada para a participação de todos os docentes do programa e 

contou com a presença dos seguintes Professores:  

• Eduardo Vicente, que presidiu os trabalhos,  

• Eduardo Simões dos Santos Mendes  

• Atílio José Avancini  

• Patrícia Moran Fernandes 

• Almir Almas 

• Juliana Gusman 

 

I - EXPEDIENTE  

1.1. Informes do Coordenador - O Professor Eduardo Vicente deu boas vindas à 

Representante Discente Juliana Gusman e, em seguida, deu os seguintes informes 

sobre:  

- o Programa PRINT - reforçou a necessidade de uma Comissão responsável pela 

seleção, com a participação de um representante discente 

- as verbas dos programa - avaliou a situação atual de forma bastante positiva, 

informando que vai divulgar novamente aos professores para que encaminhem as 

suas demandas. Os recursos anteriores do PROAP estão sendo utilizados com 

serviços destinados às publicações, à assinatura da anuidade da COMPÓS e também 

podem ser utilizados para contratação de estagiário. A verba de 2022 foi recebida por 

meio do cartão corporativo, o que facilita bastante os procedimentos para utilização 

dos recursos, sem dependência do Setor Financeiro da ECA. A verba do PROAP não 

permite a utilização do recurso para a compra de equipamentos de informática, desta 

forma, os equipamentos da Secretaria do programa serão custeados com verba da 

renda industrial.   



 

 

 
 

 

 

- Alunos Especiais - a CPG da ECA aprovou a liberação de até 15 vagas para alunos 

especiais, incluindo neste total os alunos da Graduação nas disciplinas de Pós-

Graduação.  O Prof. Eduardo Vicente propôs que seja sugerida a divisão dessas 

vagas em até 5 para alunos de graduação e 10 para alunos especiais. Consultados, 

os membros presentes manifestaram-se favoráveis a esta recomendação. 

- Retorno ao sistema presencial – o Prof. Eduardo Vicente alertou para as mudanças 

estabelecidas pela Pró-Reitoria, a partir de 02/05/2022, quando as bancas voltarão a 

ser realizadas de forma presencial (o orientador e o orientando precisam estar na 

ECA e os demais membros das bancas podem participar por videoconferência ou 

não). Durante um período de transição que vai até 30 de junho, as bancas poderão 

ser realizadas de forma totalmente remota, desde que o aluno e orientador 

apresentem requerimento que deve tramitar pela CCP, CPG e Câmara de Normas da 

PRPG.  

 

1.2. Informes dos Demais Membros:  

– A representante discente Juliana Gusman informou que, na ausência de outro 

candidato, ela mesma assumirá a representação discente na Comissão Pr-Int. Juliana 

também informou que na Assembleia discente surgiram dúvidas sobre o papel da 

representação discente na Comissão responsável pela seleção do doutorado 

sanduiche. Em resposta, o Prof. Eduardo Vicente usou como exemplo a experiência 

da representante discente na comissão de seleção das bolsas, que delibera sobre os 

critérios mas não participa diretamente da seleção de projetos, atualmente 

principalmente como observadora. 

 

1.3. Aprovação de Atas: 7ª Sessão Ordinária 28/09/2021) e 1ª Sessão Ordinária 

(24/02/2022) – Aprovadas com correções (normatizar os nomes dos docentes). 

 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

2.1. Comissão Avaliadora - Banca de Qualificação: 

a) Constantin Edson Marie Gondallier de Tugny (ME) - previsto para 16 de maio - 14h00 



 

 

 
 

 

 

Titulares: 

Atilio José Avancini (Orientador) 

Adriano Charles da Silva Cruz (UFRN) 

Gutemberg Araujo de Medeiros (UEL) 

Suplentes: 

Rosana de Lima Soares (ECA-USP)César Geraldo Guimarães (UFMG) 

Aprovada. 

 

2.2. Referendar: Indicação da Profa. Esther Hamburger como Parecerista para 

Reconhecimento de Diploma Estrangeiro de Guilherme Carréra Campos Leal - The University 

of Westminster - Inglaterra - Título da tese: Amid the debris: ruins of underdevelopment in 

contemporary Brazilian documentary, Orientador: May Adadol Ingawanij 

Referendado. 

 

2.3. Prorrogação de Prazo 

- Quelany Vicente Silva, ME , Orientador: Eduardo Simões dos Santos Mendes - depósito 

(03.02.2022), 360 dias. Aprovado ad referendum da CCP em 10.03.2022 

- Rodrigo Faustini dos Santos, DO, Orientador: Cristian da Silva Borges - depósito 

(07/02/2023), 540 dias. 

-Bernardo Jardim Ribeiro, ME, Orientador: Eduardo Vicente  - depósito (15/08/2022), 90 dias.-

-Matheus Pinto Biscaro, ME, Orientadora: Cecilia Antakly de Mello - depósito (17/08/2022), 

105 dias. 

- Maíra Moraes Mesquita, ME, Orientadora: Patrícia Moran Fernandes - depósito 

(17/08/2022), 226 dias 

- Tais de Andrade e Silva Nardi, DO, Orientador: Maria Dora Genis Mourão – depósito 

(08/09/2022), 510 dias 

- Eleonora Loner Coutinho. ME, Orientador: Almir Almas - depósito (01/08/2022), 365 dias 

Todas aprovadas. 

 

2.4. Religamento no curso: 

- Quelany Vicente Silva, Me. Orientador: Eduardo Simões dos Santos Mendes - pedido de 

religamento do curso (03.02.2022). Aprovado ad referendum da CCP em 10.03.2022. 

Referendado. 

 



 

 

 
 

 

 

2.5. Regularização de Matrícula de acompanhamento: 

- Bruna Alves de Queiroga (DO) - Orient.: Maria Dora Mourão 

- Beatriz Holanda dos Reis Dantas de Goes (ME) - Orient.: Patrícia Moran 

- Anna Karinne Martins Ballalai (DO) - Orient.: Rubens Machado Jr. 

Aprovado. 

 

2.6. Homologar Atas de Qualificação (todas aprovadas): 

-Arthur Simon Zanella (DO) - Orientadora: Irene Araujo Carvalho (06/04/2022) 

-Juliana Magalhães e Ribeiro Gusman (DO) - Orientadora: Rosana de Lima 

Soares  (11/04/2021) 

-Jéssica Pereira Frazão (DO) - Orientador: Rubens Machado Junior (31/03/2022) 

-Matheus Nascimento Matias Bragansa (ME) - Orient. Mauro Wilton de Sousa (21/03/2022) 

-Deodato Rafael Libanio de Paula (DD) - Orient. Mauro Wilton de Sousa (14/03/2022) 

-Érica Ramos Sarmet dos Santos (DO) - Orientador: Esther Imperio Hamburger (29/03/2022) 

-Haroldo Ferreira Lima (DO) - Orientador: Almir Almas (13/03/2022) 

Todas Homologadas. 

 

2.7. Solicitação de Auxílio Financeiro: 

- Eduardo Vicente - solicita 7 diárias internacionais referentes ao período de 4 a 11 de junho, 

cobrindo as participações na Assembleia e no Congresso. Os demais custos, relativos a 

passagens aéreas, seguro viagem e inscrição no evento, serão custeados pelo interessado. 

Finalidade: apresentação do trabalho Vozes periféricas: sonoridades e visibilidades em 

podcasts jornalísticos, de sua autoria em parceria com a Profa. Rosana de Lima Soares. 

Local: Assembleia Geral do CLACSO - Conselho Latinho Americano de Ciências Sociais e na 

9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Tramas y desigualdades en 

América Latina y el Caribe, eventos que serão realizados entre os dias 5 e 10 de junho de 

2022 na UNAM, Universidade Autônoma do México, na Cidade do México.  

Aprovado. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, às 17h00, o Prof. Eduardo Vicente encerrou os 

trabalhos e eu, Márcia Ferreira, lavrei a presente Ata.  

 

São Paulo, 18 de maio de 2022.  



 

 

 
 

 

 

 


