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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 21ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DA UFMT

 

Aos cinco dias do mês de abril de 2022, deu-se início, às 14h40min, a vigésima primeira reunião do
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso
(PPGCOM-UFMT), convocada pela coordenação. A sessão ocorreu por videoconferência, por causa da
crise sanitária, seguindo as recomendações de biossegurança da Faculdade de Comunicação e Artes e da
UFMT. Es�veram presentes os seguintes membros �tulares do Colegiado: o seu presidente e
coordenador do PPGCOM, Professor Doutor Bruno Bernardo de Araújo, a vice-presidente e vice-
coordenadora, Professora Doutora Tamires Ferreira Coêlho, a representante da linha de Polí�ca e
Cidadania, Professora Doutora Jociene Carla Ferreira Bianchini Pedrini, a representante da linha de
Esté�cas e Narra�vas, Professora Doutora Le�cia Xavier de Lemos Capanema, e o representante discente,
Thiago de Freitas Toledo.  Ao abrir a sessão, o presidente colocou em apreciação a ata da 20ª Reunião do
Colegiado, a qual foi aprovada, por unanimidade, sem re�ficações. Ao con�nuo, colocou-se em
apreciação a pauta da sessão, que foi, igualmente, aprovada, por unanimidade, ficando cons�tuída pelos
seguintes itens: 1) Planejamento de Recursos PROAP 2022. Requerente: Coordenação e PROPG. 2)
Processo 23108.014467/2022-58. Requerente: Coordenador. Assunto: Minuta de Resolução sobre
A�vidades Curriculares. Relatora: Professora Tamires F. Coêlho. 3) Processo 23108.024707/2022-22.
Requerente: Raylson Chaves Costa. Assunto: Trancamento de Matrícula no curso. Relatora: Professora
Jociene Pedrini. 4) Processo 23108.018076/2022-11. Requerente: Tuani Awade Nunes da Mata. Assunto:
Assinatura em Termo de Estágio/Homologação de ato da Coordenação. 5) Processo 23108.027142/2022-
35. Requerente: Coordenação. Assunto: Atualização da Portaria de Nomeação da Comissão de
Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento Docente. 6) Processo 23108.021784/2022-21.
Requerente: Nayara Fernanda Takahara da Cruz Carvalho. Assunto: Proficiência em Língua Estrangeira. 7)
Processo 23108.027279/2022-90. Requerente: Caroline Rodrigues de Freitas. Assunto: Proficiência em
Língua Estrangeira. 8) Processo 23108.020974/2022-21. Requerente: Karina Stein de Luca Gonçalves.
Assunto: Proficiência em Língua Estrangeira. 9) Processos 23108.026346/2022-59 (Requerente: Professor
Cristóvão Almeida), 23108.025023/2022-48 (Requerente: Professora Jociene Pedrini),
23108.019839/2022-32 (Requerente: Professor Pedro P. de Oliveira), Processo 23108.028287/2022-53
(Requerente: Professor Luãn Chagas). Assunto: Homologação de Planos de Ensino 2022/1. 10) Atos da
Comissão de Bolsas nos Processos 23108.022410/2022-22; 23108.022407/2022-17; 23108.022405/2022-
10; 23108.022397/2022-10. Assunto: Avaliação de Bolsistas e Renovação de Bolsas. 11) Autorização para
pagamento da anuidade do PPGCOM na Associação dos Programas de Pós-graduação em Comunicação –
COMPÓS. 12) Outros assuntos. 13) Informes. Aprovada a pauta, o Colegiado passou a deliberar. No item
1, que trata do planeamento da aplicação dos recursos do PROAP/CAPES - Programa de Apoio à Pós-
graduação – des�nados ao PPGCOM – fixado, em 2022, em R$ 5.000 (cinco mil reais) –, o Colegiado
referendou, por unanimidade, manifestação já feita de forma virtual, a pedido da Coordenação, no
sen�do de planejar a aplicação da seguinte maneira: R$ 2.500,00 (60%) para auxílio-pesquisador, R$
2.000,00 (40%) para auxílio a discentes, e R$ 500,00 (10%) para custeio. Os membros do Colegiado
entenderam que os auxílios, a exemplo do que ocorreu em 2021 e em função da limitação dos recursos,
devem ser des�nados, prioritariamente, ao pagamento da inscrição em eventos cien�ficos da área, nos
quais docentes e discentes apresentem trabalho, priorizados os pedidos para eventos nacionais e
internacionais. Na sequência, no item 2, que trata de proposta de resolução acerca da regulamentação
das a�vidades curriculares no PPGCOM, a relatora do processo, professora Tamires Coêlho, proferiu voto
favorável à aprovação do texto encaminhado pelo coordenador, propondo alterações pontuais, apenas de
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forma. O voto da relatora foi aprovado pela unanimidade dos membros presentes, devendo a presidência
do Colegiado proceder à publicação da Resolução, na forma regimental.  No item 3, que cuida de pedido
de trancamento de matrícula no curso, formulado pelo estudante Raylson Chaves Costa, a relatora,
professora Jociene Pedrini, proferiu voto favorável ao requerimento por estar em conformidade com o
Regimento Interno, dentro do prazo e possuir concordância do orientador. Em votação, o Colegiado
acompanhou o voto da relatora, por unanimidade, concedendo o trancamento da matrícula por um
período de seis meses, de 21 de março a 21 de setembro de 2022, nos termos em que fora solicitado. No
item 4, que trata de ato ad referendum do Colegiado por parte da Coordenação, que assinou termo de
estágio enviado pela estudante Tuani Awade Nunes da Mata, nos autos do processo em tela, o
coordenador explicou que, embora o Colegiado tenha decidido, em reuniões anteriores, pela não
assinatura de termos de estágio que não �vessem relação direta com as a�vidades de pesquisa discente,
ao analisar o caso concreto, entendeu que a assinatura se impunha diante das circunstâncias descritas
pela estudante, que declarou não ter  outros meios de subsistência, ao que se soma a não disponibilidade
de bolsa no momento, o que poderia ser uma alterna�va, já que todas as cotas (quatro) de bolsas
CAPES/DS estão ocupadas. Em apreciação, o Colegiado decidiu chancelar, por unanimidade, o ato da
Coordenação no processo. No item 5, o coordenador mencionou a necessidade de atualização da
Portaria Nº 02, de 22 de setembro de 2020, que nomeia os membros da Comissão de Credenciamento,
Recredenciamento e Descredenciamento Docente, em função da aprovação do novo regimento interno
do PPGCOM. Diante disso, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a atualização da composição da
referida Comissão, que passa a ter os seguintes membros, a par�r da publicação da nova portaria pela
presidência do Colegiado:  Membros Titulares: Professora Doutora Tamires Ferreira Coêlho – Presidente,
na condição de vice-coordenadora do PPGCOM; Professor Doutor Cristóvão Domingos de Almeida -
Representante Docente da Linha Polí�ca e Cidadania; Professora Doutora Le�cia Xavier de Lemos
Capanema - Representante Docente da Linha Esté�cas e Narra�vas; Professor Doutor Vilso Junior
Chieren�n San�, PPGCOM da Universidade Federal de Roraima, como Membro Externo. Membros
Suplentes: Professora Doutora Pâmela Saunders Uchôa Craveiro – Representante Suplente da Linha
Polí�ca e Cidadania; Professor Doutor Luãn José Vaz Chagas, Representante Suplente da Linha Esté�cas e
Narra�vas. O Colegiado decidiu que o período de mandato se mantém, até 20 de setembro de 2024. Os
itens 6, 7 e 8 foram apreciados em bloco, por terem o mesmo objeto, qual seja, a homologação de
cer�ficados de proficiência em Língua Estrangeira. O Colegiado homologou, por unanimidade, os
cer�ficados já aprovados pela coordenação, das alunas Nayara Fernanda Takahara da Cruz Carvalho,
Caroline Rodrigues de Freitas e Karina Stein de Luca Gonçalves. No item 9, o Colegiado homologou, por
unanimidade, os planos de ensino das disciplinas ofertadas em 2022/1: Comunicação e Poder:
perspec�vas teóricas e epistemológicas (Professor Luãn Chagas), Metodologias da Pesquisa em
Comunicação (Professora Jociene Pedrini), Comunicação, Mediação e Prá�cas Socioculturais (Professor
Cristóvão Almeida) e Cultura da Imagem, Cinema e Filosofia: perspec�vas audiovisuais e a�vismos
(Professor Pedro Pinto de Oliveira). No item 10, o coordenador explicou o processo de avaliação anual
dos bolsistas do PPGCOM realizado pela Comissão, no�ficando os membros do Colegiado de que a
Comissão avaliou posi�vamente o desempenho dos quatro bolsistas CAPES/DS do Programa, nos termos
da Resolução 01, de 8 de março de 2021, decidindo pela renovação das bolsas, concedidas a Thiago de
Freitas Toledo, Karina Stein de Luca Gonçalves, Yan Lucas da Silva e Pedro Augusto Elias Cardoso Pereira.
Em apreciação, o Colegiado decidiu chancelar, por unanimidade, os atos da Comissão de Bolsas,
proferidos nos processos mencionados na pauta. Absteve-se da votação o representante discente Thiago
de Freitas Toledo, que é parte em um dos processos. No item 11, o Colegiado autorizou, por
unanimidade, o pagamento da anuidade 2022 do PPGCOM na Associação dos Programas de Pós-
graduação em Comunicação – COMPÓS, no valor de 2.000,00 reais (dois mil reais), com recursos
próprios, via Fundação Uniselva. No item 12, des�nado a outros assuntos, o coordenador compar�lhou
preocupação com o fato de que discentes do Programa não tenham atualizado o Currículo La�es, apesar
de insistentes pedidos da Coordenação; mencionou que a não atualização traz prejuízos ao processo de
preenchimento dos dados de avaliação do Programa na Plataforma Sucupira e ao processo de
autoavaliação do PPGCOM, realizado no primeiro trimestre do ano. O coordenador abriu a palavra para
manifestações dos membros. O representante discente aventou que a situação possa ter relação com a
pouca familiaridade dos discentes com a plataforma, sobretudo de discentes mais novos na pesquisa,
propondo que sejam realizadas inicia�vas de auxílio. O coordenador pediu que os docentes orientadores
possam auxiliar no processo, reafirmando a importância de preenchimento do La�es de forma con�nua.
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A professora Le�cia Capanema sugeriu que a adoção de formulário de preenchimento dos dados de
produção discente pudesse ser considerada, em simultâneo, para facilitar o trabalho de condensação dos
dados pela Coordenação. O coordenador afirmou que reforçará a importância da par�cipação de
docentes neste processo de cobrança e incen�vo ao preenchimento do La�es por parte de discentes
orientandos, durante o encontro de autoavaliação do Programa, e que o Colegiado poderá adotar outras
medidas no futuro, para garan�r que o procedimento seja encarado com prioridade. Na sequência, no
item 13, em informes, o coordenador destacou o seguinte: que (i) foi solicitado à Fundação Uniselva, por
meio dos Processos 23108.021736/2022-32 e 23108.017256/2022-77, pagamento dos boletos bancários
rela�vos, respec�vamente, à hospedagem do site do PPGCOM, por um período de 48 meses, na
Plataforma Hos�nger, e do registro do domínio h�p://ppgcomufmt.com.br para o site do PPGCOM; (ii)
que A CAPES manteve as 4 cotas de bolsas do PPGCOM em 2022 e que, tendo em vista as decisões da
Comissão de Bolsas, chanceladas pelo Colegiado, somente haverá bolsas disponíveis a par�r de agosto de
2022; (iii) que vencerá no próximo dia 2 de maio de 2022, o contrato de estágio concedido pela SGP ao
PPGCOM, tendo a Coordenação já entrado em contato com a Secretaria para saber da possibilidade de
renovação do estágio, tendo em vista que a SGP ainda não solucionou a demanda por um servidor
técnico para atuar na Secretaria do Programa, formulada em 2019, no Processo Sei 23108.109704/2019-
62; (iv) que, na úl�ma seleção simplificada para Aluno Especial, em 2022/1, o Programa obteve oito
matrículas efe�vadas, perfazendo uma receita de R$ 1.772,00 reais, conforme dados extraídos do sistema
de inscrições online da Fundação Uniselva. Neste momento, em 4 de abril de 2022, o total da receita do
PPGCOM é de R$ 6.871,11, dos quais ainda serão descontadas despesas que estão em processamento,
como aquelas com o site e a sala da secretaria/coordenação. Com a palavra, a professora Tamires Coêlho
informou sobre a indicação da lista tríplice da COMPÓS para o Comitê de Assessoramento da Área no
CNPq, composta por Irene Machado (USP), Denise Cogo (ESPM) e Bruno Souza Leal (UFMG). Não tendo
mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16h40min, sob a coordenação do professor Bruno Bernardo
de Araújo. Eu, Bruna Cardoso Soares da Silva, estagiária na Secretaria do PPGCOM, lavrei a presente ata,
a qual, após ciência de todos os presentes, vai assinada por mim e pelo presidente do Colegiado, prof.
Bruno Bernardo de Araújo, devendo ser aprovada na próxima reunião.

 

Cuiabá, 05 de abril de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por Bruna Cardoso Soares da Silva, Usuário Externo, em
14/04/2022, às 20:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO BERNARDO DE ARAUJO, Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGCOM/FCA - UFMT, em 18/04/2022, às 17:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4626712 e
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