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COMUNICAÇÃO: IMAGENS E CULTURAS MIDIÁTICAS

REGULAMENTO  

1- DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL

1.1 - O  Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação: Imagens e  

Culturas Midiáticas constitui-se em atividade de Ensino do Departamento de 

Comunicação da FAFICH e tem por objetivo primeiro propiciar atualização e 

formação em nível  de pós-graduação em Comunicação para profissionais e 

recém-formados dessa área  e/ou de outras afins.

1.2 – O  Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação: Imagens e  

Culturas  Midiáticas Lato  Sensu em  Comunicação:  imagens  e  culturas 

midiáticas cumpre o disposto na Resolução 10/95, do CEPE, de 30/11/95; na 

Resolução 06/92 do CEPE, de 23/6/92; e na Resolução CNE/CES 001/0, de 

2001, do MEC.

1.3 - O  Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação: Imagens e  

Culturas Midiáticas integra as atividades do Programa de Pós-Graduação do 

Departamento de Comunicação/FAFICH/UFMG.

1.4 - O  Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação: Imagens e  

Culturas Midiáticas fornecerá, ao aluno matriculado que cumprir as exigências 

deste Regulamento, Certificado de Especialista em Comunicação: Imagens e 

culturas midiáticas

1.5 - A autorização para reoferecimento do Curso será solicitada à Câmara de 

Pós-Graduação  pelo  Coordenador  do  Curso,  após  avaliação  da  Comissão 

Coordenadora e nos termos do item 2.8.1 das NGPG da UFMG, conforme 

Resolução 01/97, do CEPE, de 21/08/97

1.6 - O  Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação: Imagens e  

Culturas Midiáticas está aberto ao intercâmbio com órgãos e instituições 
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acadêmicas e culturais, públicas ou privadas, através de convênios e outros 

instrumentos jurídicos apropriados, resguardados os objetivos acadêmicos da 

Universidade.

2 - DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

2.1 - O  Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação: Imagens e  

Culturas Midiáticas constitui-se de 5 (cinco) disciplinas obrigatórias e 7(sete) 

disciplinas  complementares,  todas  de  30  horas-aula,  que  articulam  quatro 

eixos: Comunicação e Política, Comunicação e Vida Social, Mídia e Tecnologia 

e Discursos Midiáticos, totalizando 360 (trezentos e sessenta) horas-aula.

2.2  -  Cada  eixo  é  composto  por  01  (uma)  disciplina  obrigatória  e  3  (três) 

disciplinas complementares possíveis, todas ementadas. 

2.3 -  Cabe à Comissão Coordenadora a definição da oferta das disciplinas 

complementares, obedecendo ao critério de pelo menos 1(uma) disciplina por 

eixo, durante o ano. 

2.4 – A disciplina “Metodologia de Pesquisa em Comunicação”  é obrigatória, 

constituindo-se como momento de formação específico.

2.5 -  As disciplinas obrigatórias e complementares poderão ser ministradas 

sob a forma de aulas expositivas, seminários, discussões em grupos, trabalhos 

práticos ou outros procedimentos didáticos.

2.6- É facultada a matrícula em disciplinas isoladas, nos critérios, condições e 

termos definidos pela Comissão Coordenadora, sendo, nesses casos, expedido 

o Certificado pertinente na forma da Resolução no 07/95 de 07 de dezembro de 

1995 do CEPE.
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3 - DA COORDENAÇÃO DO CURSO

3.1 -  A Coordenação Didática do Curso de Pós-Graduação  Lato Sensu em 

Comunicação: imagens e culturas midiáticas será exercida por uma Comissão 

Coordenadora, composta por 04 (quatro) membros, sendo 03 (três) docentes 

do Departamento de Comunicação Social/FAFICH, designados pela Câmara 

Departamental, e com mandato de 02 (dois) anos. A representação discente se 

fará  na  forma  do  Regimento  Geral  da  UFMG,  ou  seja,  por  1  (um)  aluno 

regularmente  matriculado  no  Curso,  com  mandato  de  1  (um)  ano.

3.1.2  -  Os  membros  docentes  da  Comissão  Coordenadora  deverão  ser 

portadores de títulos acadêmicos superiores ao Bacharelado.

3.2.  –  É  permitida  a  recondução  dos  membros  docentes  da  Comissão 

Coordenadora.

3.3 - O Coordenador  e o Sub-Coordenador do Curso serão indicados pela 

Câmara Departamental,  passando a  integrar   automaticamente  a Comissão 

Coordenadora.

3.3.1 - Caberá ao Coordenador do Curso tomar providências junto ao Chefe do 

Departamento  para  que  a  Câmara  Departamental  faça  a  indicação  dos 

membros da Comissão Coordenadora até 30 (trinta) dias antes do vencimento 

dos mandatos.

3.4 - São atribuições da Comissão Coordenadora:

a  -  orientar  e  coordenar  as  atividades  do  curso,  podendo  recomendar  ao 

Departamento a indicação ou substituição de docentes;

b – definir a oferta de disciplinas do curso, estabelecendo, entre as disciplinas 

ementadas, aquelas que de fato serão oferecidas;

c - fixar diretrizes dos programas das disciplinas e recomendar modificações 

destes ao Departamento;

d - decidir as questões referentes à matrícula, rematrícula, reopção e dispensa 

de disciplina, transferência e aproveitamento de créditos, trancamento parcial 

ou total de matrícula, bem como a representações e recursos que lhe forem 
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dirigidos;

e  -  representar  ao  órgão  competente,  no  caso  de  infração  disciplinar;

f - propor à Câmara de Pós-Graduação a criação, transformação, exclusão e 

extinção de disciplinas do Curso;

g  -  propor  ao  Chefe  do  Departamento  e  Diretor  da  Unidade  as  medidas 

necessárias ao bom andamento do curso;

h - definir os nomes dos professores que integrarão o corpo docente do curso.

i - acompanhar as atividades do curso, no Departamento ou em outros setores;

j  -  estabelecer  as  normas  do  curso  ou  a  sua  alteração,  submetendo-as  à 

aprovação da Câmara de Pós-Graduação;

k - estabelecer os critérios para a admissão ao curso;

l -  estabelecer procedimentos que assegurem ao estudante efetiva orientação 

acadêmica;

m - fazer o planejamento orçamentário do curso e estabelecer critérios para a 

alocação de recursos;

n -  colaborar com a Câmara de Pós-Graduação na elaboração do catálogo 

geral dos cursos;

o - colaborar com o Departamento nas medidas necessárias ao incentivo, ao 

acompanhamento e à avaliação da pesquisa e produção do curso;

p -  reunir-se ordinariamente no mínimo 02 (duas) vezes por semestre.

3.5 - São atribuições do Coordenador :

a - promover a discussão sobre o planejamento das atividades do curso junto à 

Comissão Coordenadora;

b - convocar as reuniões da Comissão Coordenadora, presidindo-as;

c  -  coordenar  a  execução  do  curso  de  especialização,  de  acordo  com as 

deliberações da Comissão Coordenadora;

d -  remeter à Câmara de Pós-Graduação todos os relatórios e informações 

sobre  as  atividades  do  Curso,  de  acordo  com  as  instruções  desse  órgão;

e -  enviar  ao Departamento de Registro e  Controle  Acadêmico (DRCA),  de 

acordo com as instruções desse órgão e com a devida antecedência, o 
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calendário  das  principais  atividades  escolares  de  cada  ano  e  demais 

informações solicitadas;

f -  tomar as providências para a renovação dos mandatos dos membros da 

Comissão Coordenadora.

g – elaborar a prestação de contas e os relatórios anuais do Curso, a serem 

apresentadas  e  avaliadas  pela  Câmara  Departamental  e  outros  órgãos 

competentes.

3.6 São atribuições do Sub-Coordenador

a- auxiliar o Coordenador no exercício de suas funções, a partir da 

solicitação deste;

b- substituir o Coordenador, em caso de impedimento temporário;

c- solicitar à Câmara Departamental a indicação de novos coordenador e 

sub-coordenador caso o impedimento do Coordenador se estenda por 

mais de 60 (sessenta) dias.

3.7 - Terminadas as atividades do Curso e não estando em tramitação o projeto 

de  reoferecimento,  estarão  extintos  todos  os  mandatos,  inclusive  o  do 

Coordenador.

4 - DOS DOCENTES
4.1 - Os docentes  deverão ter a titulação de mestre, doutor ou equivalente;

4.2  -  A  juízo  da  Câmara  de  Pós-Graduação  e  com  a  anuência  dos 

interessados, poderão ser excepcionalmente admitidos docentes sem titulação 

formal,  desde  que  considerados  profissionais  de  alta  qualificação,  por  sua 

experiência  e  conhecimentos  especializados,  comprovados  através  de  seu 

"Curriculum Vitae";

4.2.1 - Professores Aposentados da UFMG poderão ser considerados neste 

caso.

4.3 - No mínimo 2/3 (dois terços) dos docentes efetivamente em atividade no 

curso deverão ser vinculados à UFMG.
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5 - DO NÚMERO DE VAGAS
5.1 - O número de vagas do Curso é de 45 (quarenta e cinco),  podendo ou não 

ser preenchidas, a critério da Comissão Coordenadora e resguardadas a sua 

viabilização econômica.

5.1.1.  Parte das vagas poderão ser preenchidas via matrícula em disciplina 

isolada,  nas  condições  e  critérios  definidos  neste  Regulamento.

5.1.2.  O  número  de  matrículas  em  disciplinas  isoladas  será  definido  pela 

Comissão Coordenadora.

6 - DA ADMISSÃO AOS CURSOS

6.1 - Quando da inscrição ao exame de seleção, o candidato ao ingresso no 

Curso  deverá  apresentar  à  Secretaria  os  seguintes  documentos:

a  -  formulário  de  inscrição,  devidamente  preenchido,  acompanhado  de  02 

(duas) fotografias 3x4;

b - cópia do diploma de graduação ou documento equivalente, ou de outro que 

comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação 

antes de iniciado o de pós-graduação;

c - histórico escolar;

d - curriculum vitae;

e - prova de estar em dia com as obrigações militares e/ou eleitorais, no caso 

de candidato brasileiro;  no  caso de candidato  estrangeiro,  os  exigidos pela 

legislação específica;

f - comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

6.2 - Para ser admitido como estudante regular, o candidato deverá satisfazer 

as seguintes exigências:

a - ter concluído curso de graduação, nas várias habilitações dos cursos de 

Comunicação Social e de áreas afins;

b - ser selecionado através de:
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§ análise de curriculum vitae;

§ análise da Redação feita pelo candidato;

§ histórico escolar;

c - comprovar pagamento de taxa de matrícula.

7 - DA MATRÍCULA
7.1  --  A  matrícula  será  feita  na  Secretaria  do  Curso.

7.2 - Graduados que não tenham interesse em freqüentar o Curso completo 

poderão  matricular-se  em disciplinas  isoladas,  na  forma  do  item 2.6  deste 

Regulamento, desde que haja vaga e aprovação pela Comissão Coordenadora, 

observando-se a formação acadêmica do requerente, os motivos que justificam 

seu pedido e  demonstrada sua capacidade para acompanhar  as  atividades 

desenvolvidas com relação à disciplina em questão.

7.3 - O candidato a cursar disciplina isolada deverá efetuar o pagamento da 

taxa da matrícula correspondente;

7.4 - Logo após o início de cada período letivo, no caso da matrícula inicial, a 

Secretaria enviará ao DRCA a Ficha de Registro do Aluno e a matrícula será 

feita na própria Secretária, onde será preenchido o seu requerimento.

8 - DO REGIME DIDÁTICO
8.1 –Será considerado aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver  60 

(sessenta) pontos e comparecer a pelo menos 75 (setenta e cinco) porcento 

das atividades.

8.2  -  Cada disciplina terá um valor  expresso em créditos,  correspondendo 

cada crédito a 15 (quinze) horas/aula.

8.3 -  O aproveitamento de disciplinas isoladas ou de outros cursos só poderá 

ser feita a critério da Comissão Coordenadora, no limite de 8 (oito) créditos, 

desde que cursados até  3  (três)  anos antes  da  data  de  entrada do aluno.

8.3 - O rendimento escolar de cada estudante será medido através de prova ou 
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trabalho  com prazo  de entrega  estabelecido  pelo  professor  e  expresso em 

notas e conceitos de acordo com a seguinte escala:

§ De 90 a 100 - A (Excelente)

§ De 80 a 89 - B (Ótimo)

§ De 70 a 79 - C (Bom)

§ De 60 a 69 - D (Regular)

§ De 40 a 59 - E (Fraco)

§ De 0 a 39 - F (Rendimento Nulo)

8.4 - Além dos trabalhos relativos às disciplinas específicas, o discente  deverá 

apresentar um trabalho final de curso, realizado individualmente, a ser avaliado 

conforme especificado no item 8.3, sob a supervisão de um orientador.

8.5 - Serão desligados do curso os discentes que obtiverem conceito inferior a 

D mais de uma vez na mesma ou em diferentes disciplinas. Também serão 

excluídos os discentes que permanecerem sem matrícula por dois semestres 

letivos, consecutivos ou não.

8.6  -  O estudante que aproveitar créditos em disciplinas  será obrigado, como 

aluno regular, a cursar pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do carga horária 

do Curso.

9. DAS BOLSAS

 10%  (dez  por  cento)  das  vagas  do  Curso  são  preenchidas  por  alunos 

bolsistas, carentes ou servidores da UFMG que caso sejam aprovados terão 

prioridade, nos termos da resolução Nº 07/04 do Conselho Universitário.
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10. DOS CERTIFICADOS

9.1 - Para obter o certificado de Especialista, o estudante deverá ser aprovado 

nas disciplinas obrigatórias e complementares e na monografia i, nos termos do 

item 8 deste Regulamento, devendo ter completado o total de 360 (trezentos e 

sessenta) horas/aula.

9.4 - São condições para a atribuição de certificado:

a-  comprovação  de  cumprimento  pelo  estudante  das  exigências 

regulamentares;

b-  remessa  à  Câmara  de  Pós-Graduação,  pela  Secretaria  do  Curso  dos 

seguintes documentos:

§ Ofício solicitando a sua expedição;

§ Histórico Escolar;

§ Cópia do Diploma de Graduação (frente e verso);

§ Cópia da Carteira de Identidade (ou documento equivalente);

§ Cópia da Certidão de Nascimento;

§ Cópia do Passaporte ou Carteira de Identidade (discentes estrangeiros);

§ Guia Original da taxa de Expedição recolhida ao Banco do Brasil;

§ Comprovação de quitação de taxas escolares e obrigações com a Biblioteca 

Universitária da UFMG.

 

11 – DISPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
10.1  –  Para  a  implantação  do  Curso,  uma  vez  aprovado,  a  Câmara 

Departamental  designará um Coordenador e,  se julgar necessário,  um Sub-

Coordenador,  responsáveis  pelas  medidas  cabíveis  para  o  início  das 

atividades.

10.1.1 -  O Coordenador e o Sub-Coordenador terão o mandato definido pela 

Câmara, nos termos que se julgar necessários.

10.2 Cabe ao Coordenador e ao Sub-Coordenador:

a - acompanhamento do trâmite legal nas instâncias da UFMG, 

b- a definição de estratégias de lançamento do Curso;
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c  –  a  proposta  inicial  da  oferta  e  horários  de  disciplinas  para  o  primeiro 

semestre,  para  efeito  de  atribuição de encargos junto  ao  Departamento  de 

Comunicação Social e sob aprovação da Câmara Departamental;

d- demais procedimentos administrativos necessários

11.3 10.3 - Uma vez garantida a viabilidade do Curso, o Coordenador  deverá 

solicitar à Câmara Departamental a implantação da Comissão Coordenadora e 

a indicação de Coordenador e Sub-coordenador, cujos mandatos obedecerão 

ao disposto no item 3.1 deste Regulamento.

11.4 10.4 – No período de implantação do Curso, a Câmara Departamental 

será a instância de deliberação didático-administrativa e à qual Coordenador e 

Sub-coordenador prestarão contas.

11.5 10.5 – Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Comissão  Coordenadora,  em  consonância  com  a  legislação  educacional 

vigente.
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