RESOLUÇÃO
Em atendimento ao Edital Interno PPGCOM 001/2021 – Processo de Seleção
interna para Credenciamento de Docentes Permanentes no Programa de PósGraduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM), da Escola de Comunicações e
Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) e
Considerando

os

seguintes

documentos:

Regulamento

do

PPGCOM

USP,

Documento de Área Comunicação e Informação, Ficha de Avaliação da mesma
área e a Portaria 81/2016 da CAPES,
Considerando que a CAPES aprovou novo modelo de avaliação multidimensional
para o quadriênio 2021-2024 e que os novos credenciamentos serão para os
próximos 3 (três) anos,
Considerando as solicitações de credenciamento apresentadas, conforme as 5
dimensões:

formação

de

pessoal,

pesquisa,

inovação

e

transferência

de

conhecimento, impacto na sociedade e internacionalização que, na nova ficha de
avaliação dos programas, serão sintetizados em três quesitos: Auto avaliação do
Programa (Perfil do corpo docente e sua compatibilidade e adequação à Proposta
do Programa, Foco na produção discente e produção do

conhecimento);

Formação (Atuação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa e à produção intelectual, Aspectos
qualitativos das dissertações e teses, atividade de pesquisa e produção intelectual
do egresso, Impacto e caráter inovador da produção intelectual – bibliográfica,
técnica e/ou artística - em função da natureza do programa); Impacto na
sociedade (Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à
formação recebida, Impacto da inserção social e econômica do programa;
Finalmente, considerando a avaliação e os pareceres exarados pela Comissão de
avaliação de Credenciamento,
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A Comissão Coordenadora do PPGCOM resolve deferir

1) as solicitações de credenciamento dos seguintes Professores como
orientadores plenos para mestrado e doutorado: Prof. Dr. Boris
Kossoy e Prof. Dr. Vitor Blotta.
2) as solicitações de credenciamento dos seguintes Professores como
orientadores para mestrado: Prof. Dr. Claudemir Edson Viana;
Profa. Dra. Daniela Osvald Ramos; e Prof. Dr. Marciel Consani.
As deliberações de deferimento foram tomadas em 31 de março de 2021.

Profa. Dra. Roseli Figaro
Coordenadora do PPGCOM USP
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