
 
 

 
ATA DE REUNIÃO DO CORPO DOCENTE DO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO  

 
 
 
Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020, deu-se início, às 8h15, a 1 
reunião ampliada de docentes do Programa de Pós-Graduação em 2 
Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGCOM-UFMT), 3 
convocada de forma ordinária, por meio de videoconferência virtual, por motivo 4 
da crise sanitária, considerando recomendações da Organização Mundial da 5 
Saúde, do Comitê do Covid-19 da UFMT e da administração superior da UFMT. 6 
Estiveram presentes o coordenador Bruno Bernardo de Araújo, o vice-7 
coordenador Cristóvão Almeida, docentes permanentes Tamires Ferreira 8 
Coêlho, Andréa Ferraz Fernandez, Jociene Carla Pedrini, Letícia Xavier 9 
Capanema, Luãn Vaz Chagas, Pâmela Saunders Craveiro e Vinicius Guedes 10 
Souza, além de docentes colaboradores Pedro Pinto de Oliveira e Liziane 11 
Soares Guazina. A pauta foi constituída pelos seguintes pontos: 1) Fluxo 12 
curricular do PPGCOM e situação da turma 2020; 2) Oferta de disciplinas para 13 
2021/1 2. Obrigatórias e optativas; 3) Seminário de Planejamento Estratégico 14 
2021/2024/ Comissão de Autoavaliação; 4) Aluno Especial/Alunos de outros 15 
PPG e outras instituições; 5) Estágio de Docência/Disciplinas optativas; 6) 16 
Comitê de Ética em Pesquisa; e 7) Informes. Aprovada a pauta, passou-se ao 17 
ponto 1 da pauta: Fluxo curricular do PPGCOM e situação da turma 2020 - 18 
Bruno apresentou a proposta de fluxo curricular a partir de 2021 (com nossa 19 
primeira turma a começar no início do ano) que está em discussão a partir dos 20 
prazos regulamentares no âmbito do PPGCOM, considerando o período de 21 
matrículas, período de oferta de disciplinas obrigatórias e optativas, o estágio de 22 
docência, o lançamento de notas, os períodos de qualificação e de defesas. 23 
Bruno lembrou que temos duas obrigatórias e uma optativa ofertada neste 24 
período flexibilizado de 2020.2. Para o segundo semestre da turma de 2020, em 25 
fevereiro de 2021 teríamos matriculas, de março a junho teríamos a oferta de 26 
disciplinas, o estágio de docência começa no próximo semestre, com matrículas 27 
em fevereiro. O 3º semestre letivo seria, portanto, de agosto a dezembro, mas o 28 
prazo máximo de qualificação se daria em janeiro de 2022 (período de férias 29 
docentes): portanto, teríamos de deliberar se deixaremos como prazo máximo 30 
dezembro 2021 ou fevereiro de 2022. As defesas devem ser feitas até julho de 31 
2022. Tamires apresentou preferência pela permissão de qualificação até 32 
fevereiro de 2022 em vez de janeiro de 2022, algo que deverá ser votado pelo 33 
colegiado do PPGCOM. Oferta de disciplinas para 2021/1 2. Obrigatórias e 34 
optativas - Bruno apresentou o cenário de oferta de 2021.1, quando teremos de 35 
ofertar três disciplinas obrigatórias, além de optativas: uma das optativas será 36 
ofertada por Tamires em parceria com professores de outros PPG em 37 
Comunicação do Brasil; outra optativa seria ofertada por Luãn e Pedro. Bruno 38 
explicou que precisaríamos de uma oferta de pelo menos 3 disciplinas optativas 39 
no primeiro semestre de 2021, além de termos uma carga de 2 créditos para o 40 
estágio docente. Bruno recordou que a Resolução nº 02/2020, que trata do 41 
processo de credenciamento e recredenciamento docente, exige que todos os 42 
docentes permanentes ofertem uma disciplina, pelo menos, a cada ano, sendo 43 
que os colaboradores devem ofertar, ao menos uma disciplina, a cada biênio. 44 



 
 

Para 2021/1, tanto Bruno quanto Pâmela explicam a impossibilidade de 45 
continuar com a disciplina de Metodologias da Pesquisa em Comunicação; 46 
Tamires explicou que, ofertando a disciplina optativa coletiva com outros PPG, 47 
ela não estaria mais à frente da disciplina Comunicação e Poder: perspectivas 48 
teóricas e epistemológicas; Letícia explicou que, se possível, gostaria de não 49 
assumir novamente a disciplina epistemológica, mas, se não houver nenhuma 50 
candidatura, ela se coloca à disposição. Luãn lembrou que o corpo de 51 
professores havia concordado, no início dos trabalhos do PPGCOM, com um 52 
rodízio das disciplinas obrigatórias. Andréa disse que não poderá assumir 53 
nenhuma disciplina agora por conta das demandas do curso de Cinema, que 54 
deverá concentrar oferta de componentes curriculares no retorno das férias, 55 
assim como Letícia havia comentado, mas se interessa em ser professora de 56 
Metodologias de Pesquisa em Comunicação, em 2022. Luãn se colocou à 57 
disposição para assumir uma disciplina obrigatória, em vez de assumir uma 58 
optativa com Pedro. Pedro se dispôs a dividir uma disciplina obrigatória com 59 
Luãn em 2021/1, com preferência para Comunicação e Poder. A disciplina 60 
optativa de que seria ofertada por Luãn e Pedro fica para 2021/2. Andrea disse 61 
que poderia pegar, em 2021/1, a disciplina de Metodologias, caso tenha uma 62 
carga horária menor na graduação, o que não ficou definido. Diante da 63 
necessidade de programação antecipada do PPGCOM e de seus docentes, 64 
Bruno produzirá uma tabela para que possamos organizar a distribuição das 65 
disciplinas entre os professores no quadriênio, a ser votada e aprovada pelo 66 
coletivo, visando a implementação de um rodízio de professores nas disciplinas 67 
obrigatórias do programa. Tamires explicou a proposta da disciplina de 68 
Comunicação e Territorialidades (Tópicos Especiais em Comunicação e Poder 69 
III – 60h). Cristóvão deixa registrado que, mesmo que as atividades presenciais 70 
retornem, a disciplina de Metodologia, que ele deve assumir com Jociene, deve 71 
se manter remota, justamente para atender à situação de Jociene, do campus 72 
em Barra do Garças. A disciplina sobre Media e Populismo junto com o 73 
PPGCOM da UnB, mencionada por Liziane, será uma possibilidade para 2021/2. 74 
Pedro mencionou que está pensando em uma disciplina a ser ofertada pelo 75 
ECCO e que já será planejada a partir da integração entre ECCO e PPGCOM, 76 
para que haja mais essa possibilidade a estudantes de pós-graduação do 77 
PPGCOM em 2021/1. Ficou, então, decidido que as disciplinas obrigatórias em 78 
2021/1 ficarão assim distribuídas: quanto às obrigatórias, Vinicius (Seminário de 79 
pesquisa), Luãn e Pedro (Comunicação e Poder: Perspectivas teóricas e 80 
epistemológicas), Jociene e Cristóvão (Metodologias de Pesquisa em 81 
Comunicação); em relação às optativas, a professora Tamires ofertará Tópicos 82 
Especiais III (Comunicação e Territorialidades); há ainda a possibilidade de 83 
Pedro ofertar uma optativa integrada com o ECCO, cuja ementa deverá ser 84 
apresentada até dezembro. Aluno Especial/Alunos de outros PPG e outras 85 
instituições - Bruno citou a possibilidade de ofertarmos vagas para alunos 86 
especiais dentro da configuração que se desenha de oferta em 2021.1; nenhum 87 
docente se manifestou contrariamente à ideia, pelo que o coordenador entrará 88 
em contato com os docentes responsáveis pelas disciplinas para planejar a 89 
oferta de vagas. Estágio de Docência/Disciplinas optativas - Bruno citou que 90 
seria importante abrir a possibilidade de nossos orientandos acompanharem, 91 
como estagiários de docência, disciplinas ministradas na graduação pelos 92 
orientadores. Os coordenadores de graduação do Departamento foram 93 
consultados e são favoráveis que orientadores levem seus orientandos como 94 



 
 

estagiários para uma de suas respectivas disciplinas. Bruno lembra que não é 95 
obrigatório para alunos sem bolsas, mas que seria interessante em termos de 96 
carga horária para a turma de 2020. Seminário de Planejamento Estratégico 97 
2021/2024/ Comissão de Autoavaliação - Bruno trouxe como ponto importante 98 
construir a política de autoavaliação em função do nosso Planejamento 99 
Estratégico. Devemos ter um Seminário durante uma semana de Planejamento 100 
Estratégico no início de 2021, de 8 a 12 de fevereiro, e temos a confirmação da 101 
presença do prof. Edson D’Almonte, que é o coordenador da área Comunicação 102 
e Informação, e participará como em uma “visita técnica” ao PPGCOM/UFMT. O 103 
planejamento precisa levar em consideração a participação de todos os 104 
docentes e discentes vinculados ao programa. Neste Seminário, discutiremos o 105 
planejamento no quadriênio e as políticas de autoavaliação. Bruno propôs uma 106 
divisão dos grupos em função das fichas de avaliação da CAPES: 1ª - Programa; 107 
2ª – Formação; 3ª - Impacto na Sociedade. Seriam divididos grupos em função 108 
desses três eixos. Bruno apresentou as fichas detalhadas para o corpo docente. 109 
O item “Programa” dispõe sobre a aderência do programa, o perfil do corpo 110 
docente, o planejamento estratégico do programa (articulando-se ao 111 
planejamento estratégico da instituição) e processos e resultados de 112 
autoavaliação do PPGCOM, com foco na formação discente e na produção 113 
intelectual. A proposta de Bruno é que os professores que fiquem com este item 114 
“Programa” sejam os mesmos que comporão a Comissão de Autoavaliação do 115 
PPGCOM. Bruno explica que a comissão está no regimento interno do 116 
PPGCOM, e que esta fará, de maneira contínua, uma avaliação que aponte ao 117 
corpo docente os pontos que precisam ser melhorados, para evitar 118 
descredenciamento de docentes, garantindo o cumprimento das metas do 119 
planejamento estratégico, com vistas à avaliação do PPGCOM. Andrea, antes 120 
de se ausentar da reunião antecipadamente (previamente justificada), 121 
manifestou interesse em integrar a Comissão de Autoavaliação. Assim, o grupo 122 
de trabalho responsável pelo item “Programa” será composto por: Andréa, 123 
Bruno, Tamires, um representante discente. Pela proposta de Bruno, todos 124 
esses membros vão compor a Comissão de Autoavaliação do PPGCOM, com a 125 
presença de um membro externo, a ser indicado. Bruno explica que a Comissão 126 
de Autoavaliação fará a sistematização das propostas dos outros itens e 127 
trabalhará com a Comissão de Credenciamento e a Coordenação do PPGCOM 128 
na construção do documento final do Planejamento Estratégico e da Política de 129 
Autoavaliação.  Sobre o item “Formação”, as fichas de avaliação mencionam a 130 
necessidade de avaliação da qualidade e adequação das dissertações em 131 
relação à área de concentração e linhas de pesquisa do programa (inclusive com 132 
produtos híbridos junto às dissertações, a qualidade da produção intelectual de 133 
discentes e egressos (publicações sozinhos e com docentes do PPGCOM) 134 
relacionadas à área de atuação do Programa, destino/atuação/ocupação de 135 
egressos, qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do 136 
corpo docente (em termos e qualidade e quantidade), identificando as produções 137 
destaque do programa. Letícia, Pâmela, Jociene e Vinicius se propuseram a 138 
estar neste grupo de trabalho em torno da “Formação”. O item “Impacto na 139 
Sociedade” dispõe sobre impacto e inovação da produção intelectual, 140 
considerando-se a natureza do PPGCOM, impactos cultural, econômico e social 141 
do programa, além de internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e 142 
visibilidade do programa. Fica definido que o grupo que trabalhará com “Impacto 143 
na Sociedade” seja composto por Pedro, Cristóvão, Luãn e Liziane. Haverá 144 



 
 

trânsito e pontos entre esses itens que se conectam, de forma que, ainda que 145 
tenhamos grupos distintos, haverá uma articulação estratégica entre os três 146 
eixos. Bruno disse que encaminhará as fichas de avaliação e o relatório do meio 147 
termo, com informações da área e da avaliação, aos docentes, para que possam 148 
estudar e se preparar para o Seminário, em fevereiro. Comitê de Ética em 149 
Pesquisa - Bruno reforçou em reunião, a pedido de Tamires, a necessidade de 150 
submissão de projetos que envolvam seres humanos ao Comitê de Ética em 151 
Pesquisa, iniciando com a submissão na Plataforma Brasil. Lembrou-se que os 152 
movimentos de campo e contato com fontes que não estiverem previstos e 153 
apresentados antecipadamente ao Comitê de Ética são prejudiciais ao PPGCOM 154 
e serão invalidados pelo CEP. Informes - Andrea informou que, no dia 07/12 155 
haverá uma live com o prof. Miguel (Espanha), vinculado ao nosso PPGCOM, 156 
junto a ela, promovida pelo ECCO. Pedro informou que haverá uma coorientação 157 
internacional da mestranda Talita com um professor da Universidade do Minho. 158 
Vinicius informou que participará de um seminário de Pesquisadores na 159 
Espanha. Foram reiteradas as boas-vindas a Liziane Guazina em seu início mais 160 
sistemático de trabalhos junto ao PPGCOM/UFMT. Foi também informada a 161 
participação de Tamires e Luãn em mesa durante o Seminário Internacional de 162 
Metodologias Transformadoras da Rede AmLat em 2020 nesta semana, além 163 
da participação de Pâmela e do Observatório de Publicidade e Sociedade no 164 
Colóquio Mato-grossense de Educomunicação. Não tendo mais nada a tratar, a 165 
reunião foi encerrada, às 12h35, sob a coordenação do professor Bruno 166 
Bernardo de Araújo. Eu, Tamires Ferreira Coêlho, docente deste programa de 167 
pós-graduação, lavro a presente ata, que vai assinada por mim e pelo 168 
coordenador do PPGCOM-UFMT, Bruno Bernardo de Araújo. 169 
 
 

 
Cuiabá, 16 de novembro de 2020. 
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