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Relatório da Comissão de Recredenciamentos e  

Novos Credenciamentos 
 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
Senhora Presidenta, senhoras e senhores membros do Colegiado do 

Programa de Pós‐Graduação em Comunicação (PPG/FAC/UnB):  
 

A Comissão de Recredenciamento e Novos Credenciamentos do PPG-
FAC UnB, designada pelo Ato número 17/2022 da Coordenação do Programa 
de Pós-Graduação, foi composta pelos/as professores/as doutores/as Eduardo 
Barreto Vianna Meditsch/UFSC e Visitante UnB (presidente), Denise Maria 
Cogo (ESPM-SP), Fernanda Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da 
Silva (UnB) e Ana Carolina Rocha Pessoa Temer (UFG), suplente que assumiu 
a titularidade pelo impedimento da professora doutora Susana Madeira Dobal 
Jordan (UnB) de participar do presente processo.  

II. ANTECEDENTES: Comissão Preparatória de Credenciamento 
e Recredenciamentos. 

Conforme descrito na Ata da 2ª Reunião Extraordinária de Colegiado do 
PPG-FAC UnB, realizada em 14 de fevereiro de 2022, a Comissão 
Preparatória da Nova Resolução e do Edital de Credenciamento e 
Recredenciamento, constituída por professoras e professores representantes 
de ambas as linhas de pesquisa, realizou oito reuniões ao longo do ano de 
2021. Esse trabalho culminou com as propostas de Nova Resolução do PPG-
FAC UnB e do EDITAL 01/2022 – Edital de Recredenciamento e Novos 
Credenciamentos de Docentes Permanentes e Colaboradores no PPG-FAC 
UnB. Ambos circularam nas duas linhas de Pesquisa do PPG-FAC para 
análise e envio de destaques, que foram discutidos e consolidados na 2ª 
Reunião Extraordinária de Colegiado. O Edital 01/2022 que rege este processo 
é, portanto, resultante do longo trabalho da Comissão Preparatória e de um 
processo de consulta entre todos os professores e professoras do PPG-FAC. 
Trata-se de documento que tem como fundamentos, ainda, a Portaria CAPES 
no. 81/2016; o Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília; a 
Resoluçaõ CEPE no. 080/2021; o Regulamento do Programa de Poś-
Graduaçaõ em Comunicaçaõ PPG/FAC; e a Resolução PPG/FAC n. 01/2022. 

 

 



 
 
 
 

Universidade de Brasília 
PPG/Programa de Pós-Graduação 
FAC/Faculdade de Comunicação 
	

	 2	

III. RELATO 

A Comissão de Recredenciamentos e Novos Credenciamentos relata 
que analisou os processos inscritos no Processo de Credenciamento e 
Recredenciamento do Programa, conforme previsto no Edital 01/2022 e nos 
Editais de Retificação 02/2022 e 03/2022 do PPG-FAC UnB. Após um amplo 
debate interno realizado no âmbito de Comissão específica e do Colegiado do 
Programa, que rediscutiu e atualizou os critérios utilizados no processo de 
credenciamento e descredenciamento anterior, realizado em 2018, o novo 
processo foi aberto pelos referidos editais e as inscrições de docentes 
interessados realizadas entre os dias 11 de abril e 11 de maio de 2022, tendo 
sido homologadas 26 inscrições, coincidindo com o número de vagas abertas 
no Edital.  

Em sua primeira reunião, realizada por meio de videoconferência em 16 
de maio de 2022, a Comissão decidiu homologar a pontuação declarada por 
todas as pessoas candidatas, tendo em vista que o número de inscrições foi 
igual ao número de vagas, tornando desnecessária uma comparação entre 
elas para fins classificatórios, única finalidade a que se destinava a contagem 
de pontos, uma vez que o Edital não estabeleceu uma pontuação mínima para 
o credenciamento e/ou recredenciamento.  

Desta forma, o trabalho da Comissão se voltou a analisar os projetos, 
os planos de trabalho, as fichas de inscrição, o currículo Lattes e a tabela de 
produção apresentados pelos/as docentes, afim de verificar se cada uma das 
candidaturas atendia às condições estabelecidas no Edital (itens 6 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, para o caso de professores/as permanentes e itens 7 
a,b,c,d,e,f,g,h para o caso de colaboradores). Foi feita uma divisão de tarefas 
entre os integrantes da Comissão, que elaboraram tabelas analíticas de cada 
candidatura, dados que foram consolidados numa segunda reunião por 
videoconferência realizada em 02/06/2022. Nessa ocasião, a professora 
Fernanda Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da Silva sugeriu à 
Comissão - o que foi aceito - abster-se de participar por ser uma das 
candidatas, mantendo-se à disposição durante o curso da referida reunião para 
proporcionar qualquer informação institucional necessária. Nesses termos, 
os/as integrantes externos/as procederam à avaliação de maneira reservada.  
No dia 15 de junho, o presidente da Comissão se reuniu presencialmente com 
a Coordenadora do Programa para tirar dúvidas sobre o seu funcionamento, 
projeto e normativas do PPG-FAC. 

Tendo em vista o desejado equilíbrio entre as linhas de pesquisa 
(parágrafo único do item 7 do Edital), a necessidade do corpo permanente ter 
produção altamente qualificada, pois é a única que conta na avaliação do 
Programa pela Capes, e ainda a limitação de um máximo de 20% das vagas 
para colaboradores (item 1 do Edital), a Comissão achou por bem recomendar 
o credenciamento de alguns docentes em categoria diversa a que solicitou.  
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A Comissão não considerou necessário realizar entrevistas com os/as 
docentes candidatos/as ao credenciamento, tendo em vista que o material 
apresentado por escrito esclareceu todos os pontos pertinentes para suas 
recomendações. Em 20 de junho de 2022, a Comissão realizou sua terceira 
reunião por videoconferência para aprovar este Relatório. 

As recomendações, conforme deliberado, estão condensadas nos 
quadros apresentados a seguir. 

 
 

IV. RECOMENDAÇÕES: Recredenciamentos e Novos 
Credenciamentos 

 
A Comissão passa a registrar suas recomendações, discriminadas por 

linha de pesquisa: 
 
1. Linha Imagem, Estética e Cultura Contemporâneas – Credenciados/as 
como Permanentes: 
 
A Comissão recomenda o credenciamento como docentes permanentes do 
Programa na Linha Imagem, Estética e Cultura Contemporâneas dos/as 
seguintes professores/as, que demonstraram nos respectivos processos 
cumprir plenamente as exigências do Edital para tanto: 
 
 
Inscrição Nome da/o 

candidata/o 
Vínculo  
Atual 

Vínculo 
Solicitado 

Vínculo 
Recomendado 

202200836045215 
 

Pablo 
Gonçalo 
Pires de 
Campos 
Martins 

Não tem Permanente Permanente 

202200836045330 
 

Gustavo de 
Castro da 
Silva 

Permanente Permanente Permanente 

202200836045339 
 

Gabriela 
Pereira de 
Freitas 

Colaboradora Permanente Permanente 

202200836045349 
 

Priscila 
Monteiro 
Borges 

Não tem Permanente Permanente 

202200836045354 
 

Fabíola 
Orlando 
Calazans 
Machado 

Colaboradora Permanente Permanente 
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202200836045372 
 

Susana 
Madeira 
Dobal 
Jordan 

Permanente Permanente Permanente 

202200836045386 
 

Mariana 
Souto de 
Melo Silva 

Não tem Permanente Permanente 

202200836045391 
 

Claudia 
Guilmar 
Linhares 
Sanz 

Permanente Permanente Permanente 

202200836045392 
 

Tiago 
Quiroga 
Fausto Neto 

Permanente Permanente Permanente 

 
2. Linha Imagem, Estética e Cultura Contemporâneas – Credenciado 
como Colaborador: 
 
A Comissão recomenda o credenciamento como docente colaborador do 
Programa, na Linha Imagem, Estética e Cultura Contemporâneas, do seguinte 
professor, que demonstrou no respectivo processo cumprir as exigências do 
Edital para tanto: 
 
 
 
Inscrição Nome da/o 

candidata/o 
Vínculo  
Atual 

Vínculo 
Solicitado 

Vínculo 
Recomendado 

202200836045280 
 

Felipe da 
Silva 
Polydoro 

Não tem Permanente Colaborador 

 
Em relação ao caso acima inscrição n. 202200836045280, a Comissão 
recomenda com base no item 17 do Edital ser mais adequado o ingresso no 
Programa com o vínculo de colaborador. Nesse sentido, expressa 
reconhecimento à trajetória da pessoa candidata e indica como caminho de 
consolidação do credenciamento no Programa a apresentação de uma 
produção científica qualificada mais sistemática, em quantidade e qualidade 
dos meios, de forma a não baixar a média do corpo docente do PPG-FAC. 
 
 
3. Linha Poder e Processos Comunicacionais – Credenciados/as como 
Permanentes 
 
A Comissão recomenda o credenciamento como docentes permanentes do 
Programa na Linha Poder e Processos Comunicacionais dos/as seguintes 
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professores/as, que demonstraram nos respectivos processos cumprir 
plenamente as exigências do Edital para tanto: 
 
Inscrição Nome da/o 

candidata/o 
Vínculo 
Atual 

Vínculo 
Solicitado 

Vínculo 
Recomendado 

202200836044944 
 

Rafiza 
Luziani 
Varão 
Ribeiro 
Carvalho 

Não tem Permanente 
 

Permanente 
 

202200836045046 
 

Fernanda 
Casagrande 
Martinelli 
Lima Granja 
Xavier da 
Silva 

Permanente Permanente Permanente 
 

202200836045262 
 

João José 
Azevedo 
Curvello 

Permanente Permanente Permanente 
 

202200836045306 
 

Nelia 
Rodrigues 
Del Bianco 

Permanente Colaboradora Permanente 
 

202200836045351 
 

Dione 
Oliveira 
Moura 

Permanente Permanente Permanente 
 

202200836045356 
 

Fernando 
Oliveira 
Paulino 

Permanente Permanente Permanente 
 

202200836045381 
 

Liziane 
Soares 
Guazina 

Permanente Colaboradora Permanente 
 

202200836045384 
 

Sivaldo 
Pereira da 
Silva 

Permanente Permanente Permanente 
 

202200836045385 
 

Liliane 
Maria 
Macedo 
Machado 

Permanente Permanente Permanente 
 

202200836045396 
 

Carina 
Luisa Ochi 
Flexor 

Não tem Permanente Permanente 
 

202200836045397 Fábio 
Henrique 
Pereira 

Permanente Colaborador Permanente 
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202200836045398 
 

Elton Bruno 
Barbosa 
Pinheiro 

Permanente Permanente Permanente 
 

 
 
Em relação à solicitação de inscrição n. 202200836045306, a professora Nelia 
Rodrigues Del Bianco, atual docente permanente, solicitou recredenciamento como 
colaboradora, mas aceitou ser recredenciada como permanente, após ser consultada 
por esta Comissão e em implementação de recomendação com base no item 17 do 
Edital, tendo em vista o interesse do Programa em ter o máximo de docentes 
permanentes que cumprem plenamente as exigências do Edital para tanto e, ao 
mesmo tempo, de não possuir mais do que 20% de professores colaboradores. 
 
Em relação às solicitações de inscrição n. 202200836045381e n. 202200836045397, 
respectivamente da professora Liziane Soares Guazina e do professor Fábio Henrique 
Pereira, atuais docentes permanentes, estes solicitaram recredenciamento como 
colaboradores pelo fato de se encontrarem momentaneamente licenciados para tratar 
de interesses particulares. Em seguimento à recomendação feita por essa Comissão 
com base no item 17 do Edital e consultado o Decanato de Pós-Graduação da UnB a 
respeito, se recomenda que ambos sejam recredenciados como permanentes, com 
respaldo no Artigo 3o. da Portaria 81/2016 da Capes, que ao mesmo tempo os 
desobriga de atividades de ensino e participação de projetos no PPG durante o 
período de afastamento, tendo em vista estarem desenvolvendo atividades relevantes 
em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação em universidades estrangeiras neste 
mesmo período, o que é de interesse estratégico para a internacionalização do 
Programa, assim como o é a consideração da alta produção científica de ambos. 
 
  
4. Linha Poder e Processos Comunicacionais – Credenciados/as como 
Colaboradores/as: 
 
A Comissão recomenda o credenciamento como docentes colaboradores/as 
do Programa, na Linha Poder e Processos Comunicacionais dos/as seguintes 
professores/as, que demonstraram nos respectivos processos cumprir as 
exigências do Edital para tanto: 
 
 
 
Inscrição Nome da/o 

candidata/o 
Vínculo  
Atual 

Vínculo 
Solicitado 

Vínculo 
Recomendado 

202200836044689 Zanei 
Ramos 
Barcellos 

não tem Permanente Colaborador 

202200836044707 
 

Wladimir 
Ganzelevitch 
Gramacho 

Não tem Permanente Colaborador 
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202200836045270 
 

Christiana 
Soares de 
Freitas 

Colaboradora Colaboradora Colaboradora 

202200836045394 
 

Luiz Claudio 
Martino 

não tem Colaborador Colaborador 

 
Em relação às solicitações das inscrições n. 202200836044689 e 
202200836044707, a Comissão recomenda com base no item 17 do Edital ser 
mais adequado o ingresso no Programa com o vínculo de colaboradores. 
Nesse sentido, expressa reconhecimento à trajetória das pessoas candidatas 
e indica como caminho de consolidação do credenciamento no programa a 
apresentação de uma produção científica qualificada mais sistemática, em 
quantidade e qualidade dos meios, de forma a não baixar a média do corpo 
docente do PPG-FAC. 
 
Em relação à inscrição de n. 202200836044707, a Comissão informa ainda 
que recebeu indicação de candidatura a ambas as linhas, sendo a linha 
Imagem, Estética e Cultura Contemporânea indicada no sistema eletrônico, e 
a linha Poder e Processos Comunicacionais indicada na ficha de inscrição em 
pdf. Apesar da inscrição ter sido homologada para a linha indicada no sistema 
eletrônico, após a análise do projeto a Comissão sugere que o credenciamento 
aconteça na linha Poder e Processos Comunicacionais, à qual o projeto tem 
maior aderência. 
 
 
 

Na perspectiva de consolidação do Programa, a Comissão faz as 
seguintes recomendações:  
 
 

-  Ampliar as publicações em periódicos qualificados nos estratos 
superiores do Qualis CAPES, especialmente para os novos 
credenciamentos. 

 
- Diversificar os periódicos para inserção de publicações no decorrer do 
quadriênio, especialmente nos casos daqueles professores que 
publicaram mais de dois artigos em um mesmo periódico nesse último 
quadriênio. 
 
- Investir na delimitação dos objetos empíricos dos projetos de pesquisa 
na perspectiva de assegurar o cumprimento dos prazos de execução das 
pesquisas, assim como de favorecer a produção de resultados parciais e 
finais para publicação em periódicos qualificados.  
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- Observar, em futuros credenciamentos, que a mesma versão de um 
artigo publicado em dois idiomas em um periódico deve pontuar uma 
única vez no anexo 4 (Tabela de Pontuação da Produção) 
 

- Considerar a credenciamento como colaborador(a) como uma condição 
transitória a ser superada na medida da melhoria quantitativa e 
qualitativa da produção do(a) docente, com o objetivo de que esta 
produção conte positivamente para a avaliação do Programa. 

 
- Sugerir um acompanhamento anual das atividades de cada docente 

credenciado, a ser feito pela Comissão de Pós-Graduação do 
Programa, de forma a preparar o próximo credenciamento e subsidiar 
sua futura Comissão. 

 
 

 
 

Brasília, 20 de junho de 2022 

 

Comissaõ de Recredenciamento e  
Novos Credenciamentos do PPG-FAC UnB 

 
 
 

Eduardo Barreto Vianna Meditsch  
(UFSC, presidente) 

 
Denise Maria Cogo 

(ESPM-SP, membro externo) 
 

Ana Carolina Rocha Pessoa Temer 
(UFG, membro externo) 

 
Fernanda Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da Silva 

(UnB, Coordenadora PPG-FAC e membro interno do Programa) 
 
 
 


