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ATA DE REUNIÃO DO CORPO DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM COMUNICAÇÃO 

 

Aos quatorze dias do mês de maio de 2021, deu-se início, às 14h10min, reunião do 1 

corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 2 

Federal de Mato Grosso (PPGCOM-UFMT), convocada pela Coordenação, por meio de 3 

videoconferência, por motivo da crise sanitária, considerando recomendações da 4 

Organização Mundial da Saúde, do Comitê da Covid-19 e da administração superior da 5 

UFMT. Estiveram presentes os seguintes membros do corpo docente permanente: o 6 

coordenador, professor Bruno Bernardo de Araújo, as professoras Letícia Xavier de 7 

Lemos Capanema, Pâmela Saunders Uchôa Craveiro, Jociene Carla Bianchini Ferreira 8 

Pedrini e Tamires Ferreira Coêlho, os professores Luãn José Vaz Chagas, Thiago Cury 9 

Luiz e Vinicius Guedes Pereira de Souza. Os docentes do corpo permanente Cristóvão 10 

Domingos de Almeida, vice-coordenador do PPGCOM, e Andréa Ferraz Fernández 11 

justificaram suas ausências na reunião. Esteve também presente o docente colaborador 12 

Pedro Pinto de Oliveira. A pauta foi constituída pelos seguintes pontos: 1) Início das 13 

atividades do Projeto “Tornar Comum: Divulgação de Ciência em Comunicação e Poder”; 14 

2) Relatório Coleta/Sucupira; 3) Recapitulação das metas anuais do Planejamento 15 

Estratégico do PPGCOM (2021-2024); 4) Definição dos membros da Comissão de 16 

Seleção de Aluno Regular para 2022; 5) Definição da oferta de disciplinas para 2021/2; 17 

6) Informações sobre o Estágio de Docência em 2021/1 e 2022/2; 7) Definição do/a 18 

representante do PPGCOM no Comitê de Ética em Pesquisa/Humanidades; 8) Voto do 19 

PPGCOM para a presidência da Compós; 9) Informes e assuntos gerais. O coordenador 20 

do PPGCOM, professor Bruno Araújo, abriu a sessão e pôs a pauta da reunião, 21 

encaminhada anteriormente, em e-mail de convocação, em apreciação. O Plenário 22 

aprovou a ata por unanimidade. Em seguida, iniciou-se a apreciação dos pontos de pauta. 23 

No item 1), o coordenador deu ciência aos docentes do início das atividades do Projeto 24 

de Extensão “Tornar Comum: Divulgação de Ciência em Comunicação e Poder”, que visa 25 

desenvolver ações de disseminação do conhecimento produzido no âmbito do PPGCOM-26 

UFMT. O projeto é coordenado pelos professores Bruno Araújo e Luãn Chagas, com 27 

participação dos estudantes da pós-graduação Safira Campos, Thiago Toledo e Yan 28 

Lucas, os dois últimos bolsistas do PPGCOM, e pelo estudante da graduação em 29 

jornalismo Rogério Júnior. O professor Bruno Araújo explicou que o projeto buscará 30 

estudantes dos outros cursos de graduação do Departamento de Comunicação, para 31 

integrarem a equipe. Em seguida, recordou que foi enviado, por e-mail, um formulário aos 32 

docentes, por meio do qual os pedidos de divulgação devem ser feitos. Com a palavra, o 33 

professor Luãn Chagas apresentou uma proposta de “Guia de Fontes”, elaborado pela 34 

equipe do projeto, para difundir, junto à imprensa, os temas sobre os quais o corpo 35 

docente poderia falar, no contexto da cobertura jornalística. O objetivo é promover maior 36 

proximidade entre o PPGCOM e a agenda pública, por meio da imprensa. Em discussão, 37 

a professora Tamires Coêlho sugeriu manter apenas o contato de email dos professores 38 

no Guia de Fontes e que o material seja divulgado no site do PPGCOM. Sugeriu, ainda, 39 

que os estudantes fossem incluídos, como fontes potenciais, com menção aos temas dos 40 

projetos de pesquisa, com atualização permanente, em função da saída e da entrada de 41 
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novos discentes. As sugestões foram aceitas pela equipe do projeto, a qual, como 42 

encaminhamento, enviará o Guia de Fontes, por email, para outras sugestões dos 43 

docentes, por um período determinado, antes da divulgação do material. O professor 44 

Pedro Pinto de Oliveira parabenizou os professores coordenadores pela iniciativa e 45 

colocou-se à disposição para colaborar com as atividades. O professor Vinicius Souza 46 

agradeceu à coordenação do projeto pela inclusão, entre as atividades do “Tornar 47 

Comum”, do programa “Comunicação e Poder”, produzido em parceria com a Editora 48 

Casa Flutuante. Por fim, o professor Bruno Araújo salientou que se trata de um projeto 49 

do PPGCOM-UFMT, em linha com os desafios lançados no Planejamento Estratégico 50 

(2021-2024), de promover impacto social nos diversos setores da sociedade e que, como 51 

tal, a ideia é que o “Tornar Comum” seja um parceiro transversal de todos os projetos de 52 

pesquisa e de extensão desenvolvidos pelos/as docentes do PPGCOM. No item 2), o 53 

professor Bruno Araújo agradeceu os professores Letícia Capanema, Pâmela Craveiro, 54 

Tamires Coelho, Luãn Chagas e Thiago Cury pelo apoio direto na construção da parte 55 

qualitativa do relatório “Coleta Capes 2020”, que será enviado até 31 de maio de 2021; 56 

salientou a importância desse processo, sobretudo com a sinalização de que o PPGCOM 57 

receberá uma nota da CAPES já neste primeiro momento. Em discussão, os participantes 58 

fizeram seus relatos sobre a experiência de participar do Coleta CAPES. O professor 59 

Luãn Chagas relatou as dificuldades que enfrentou em relação ao envio de alguns textos 60 

e dados solicitados aos colegas e ao cumprimento dos prazos estabelecidos. A 61 

professora Letícia relatou as dificuldades neste primeiro relatório e referiu que o 62 

planejamento estratégico, realizado em fevereiro, foi de extrema importância para o 63 

processo. A professora Pâmela Craveiro sugeriu, para o próximo ano, criar uma política 64 

do programa com informações de como e de qual conteúdo enviar e enfatizou a 65 

importância do envolvimento de todos os docentes, já que se trata de um processo que 66 

vai definir o destino da pós-graduação. Concordando com as falas anteriores, o professor 67 

Bruno Araújo destacou que, apesar das críticas feitas, em muitas frentes, à lógica 68 

produtivista do sistema de pós-graduação, presente também nos muitos campos a serem 69 

preenchidos na Sucupira, é fundamental que o corpo docente permanente encare a 70 

atividade como prioritária, dado que, sem a construção de um relatório bem estruturado, 71 

os impactos negativos recaem sobre todo o Programa. Como encaminhamento, o 72 

coordenador apresentou, ainda, a proposta de criação de uma “Comissão Sucupira”, a 73 

qual ficará responsável, anualmente, por auxiliar a coordenação no preenchimento do 74 

relatório, com base no trabalho de outras comissões do PPGCOM, como a Comissão de 75 

Autoavaliação, e no envio, por parte dos docentes, dos dados solicitados. O Plenário 76 

concordou com a proposta de criação da Comissão. Passando ao item 3), o professor 77 

Thiago Cury Luiz, em representação da Comissão de Autoavaliação, apresentou ao corpo 78 

docente uma recapitulação das metas previstas no Planejamento Estratégico para 2021, 79 

com ênfase naquelas relacionadas à produção intelectual. Após a apresentação, o 80 

professor Vinicius Souza sugeriu retirar a expressão “no exterior”, da meta “Realizar ao 81 

menos um estágio pós-doutoral no exterior no próximo quadriênio [...]”, tendo em vista as 82 

dificuldades na sua concretização pela alta das moedas internacionais e a diminuição na 83 

expectativa de bolsas de estudo. O professor Bruno Araújo explicou que, apesar de 84 

razoável a proposta, a meta foi incluída pelo fato de as Fichas de Avaliação/CAPES 85 
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mencionarem expressamente “estágio pós-doutoral no exterior”, para o fortalecimento da 86 

internacionalização, e que, em se tratando de meta, não há um efeito vinculativo, mas 87 

apenas prospectivo. O coordenador chamou atenção para um aspecto relacionado à 88 

publicação intelectual docente, discutida em reuniões do Conselho da Compós: que os 89 

docentes devem evitar a publicação de seus textos nos chamados “periódicos ou grupos 90 

predatórios”, os quais encaminham, por email, sistemáticas propostas de publicação 91 

mediante pagamentos, seja no âmbito de revistas, seja no âmbito de livros. O professor 92 

explicou que tais publicações, entre as quais estão aquelas editadas pelo grupo Brazilian 93 

Journals, apesar de se apresentarem como veículos qualificados, não contam com boa 94 

reputação na área de Comunicação e Informação, razão pela qual a publicação nestes 95 

meios é um problema não apenas para os docentes como, também, para a própria 96 

imagem do Programa, quando se importa tal produção para a Plataforma Sucupira. No 97 

item 4), ficou definido que a Comissão de Seleção de Aluno Regular para 2022 fica 98 

composta pelos professores: Tamires Ferreira Coêlho, Thiago Cury Luiz e Cristóvão 99 

Domingos de Almeida, como membros titulares. Na suplência, ficam as professoras 100 

Letícia Capanema e Pâmela Craveiro. A coordenação encaminhará os nomes ao 101 

Colegiado, para emissão de Portaria. O professor Bruno Araújo adiantou: que a Comissão 102 

de Seleção deverá propor uma minuta de política de ações afirmativas para o ingresso 103 

de grupos socialmente vulneráveis, a ser implementada já no edital para 2022, assim 104 

como prever uma reserva de vagas para servidores técnico-administrativos da UFMT, em 105 

atendimento a um pleito da própria instituição; que o edital deverá ser publicado entre 7 106 

de agosto e 10 de setembro, conforme calendário acadêmico da UFMT. Como 107 

encaminhamento, ficou definido que a Comissão de Seleção apresentará as linhas gerais 108 

do próximo edital em reunião do corpo docente a ser realizada em julho. No item 5), os 109 

docentes decidiram encaminhar ao Colegiado a seguinte proposta de oferta de disciplinas 110 

para 2021/2: “Seminário de Pesquisa” (60h), ministrada o professor Thiago Cury Luiz; 111 

“Cidadania e Representações Midiáticas” (60h/Linha 1), pela professora Pâmela Craveiro; 112 

“Estética, Narrativas e Discurso” (60h/Linha 2), pela professora Letícia Capanema; 113 

“Tópicos Especiais III: Transformações no mundo do trabalho da(o)s jornalistas” (30h), 114 

com a professora Tamires Coêlho; e “Tópicos Especiais IV: Inserção das mudanças 115 

provocadas pela COVID-19: a escritura científica adaptada à realidade” (30h), com a 116 

professora Andréa Fernandez. O professor Bruno Araújo enfatizou: que na definição da 117 

oferta semestral, a prioridade deve ser, garantidas as obrigatórias, das disciplinas 118 

temáticas que constam na estrutura curricular do Programa, antes da opção por 119 

disciplinas de tópicos especiais; que a distribuição entre os docentes leva em 120 

consideração os termos da Resolução PPGCOM n.º 02/2020, segundo a qual cada 121 

docente permanente deve ofertar ao menos uma disciplina anualmente, enquanto os 122 

colaboradores devem fazê-lo a cada dois anos; que preparará a definição dos horários, 123 

juntamente com o calendário acadêmico para 2021/2, a serem ambos apreciados em 124 

Colegiado; que, em breve, divulgará as datas finais para envio dos planos de ensino pelos 125 

docentes, para homologação em Colegiado; que consultará os docentes sobre o número 126 

de vagas para alunos especiais, assim que esgotado o período de matrícula de alunos 127 

regulares, no início de agosto. Considerando as especificidades de “Seminário de 128 

Pesquisa”, ofertada, pela primeira vez, em 2021/1, o professor Thiago Cury se 129 
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comprometeu a pensar, junto ao professor Vinicius Souza e à coordenação, uma 130 

dinâmica para a disciplina que possa envolver o conjunto do corpo docente, a qual será 131 

apresentada na reunião de julho. Sobre a disciplina de tópicos especiais proposta pela 132 

professora Tamires, a docente explicou que se trata de uma parceria de 12 PPGs de 133 

diferentes regiões do país e que, como há desencontro nos calendários das várias 134 

instituições envolvidas (UFC, UEPG, UFRR, USP, UFMG, UFPI, UFMS, UFPB, UFMT, 135 

UFG, UFMA, UFS), a disciplina começará antes do início de 2021/2 na UFMT, proposta 136 

que será analisada pelo Colegiado do PPGCOM, proximamente. No item 6), o 137 

coordenador recordou o seguinte: que foi encaminhado, por email e disponibilizado no 138 

site do PPGCOM, documento com orientações para a realização de Estágio de Docência 139 

pelos alunos na graduação, para o qual a participação dos/as orientadores/as é 140 

fundamental; que encaminhou às coordenações de graduação, de Cuiabá e do Araguaia, 141 

pedido de lista de disciplinas disponíveis para receber alunos em estágio de docência no 142 

semestre letivo 2020/2 da graduação, a qual será divulgada em breve; que o prazo para 143 

solicitação de Estágio de Docência, para quem deseja realizá-lo no semestre letivo 2020/2 144 

da graduação, que se inicia a 14 de julho, é 30 de junho de 2021 (data em que o processo, 145 

via Sei, deve ser encaminhado à Coordenação do PPGCOM, de acordo com as 146 

orientações anteriormente encaminhadas); que o relatório de Estágio de Docência deve 147 

ser remetido à Coordenação, no mesmo processo que solicitou o estágio, de 10 a 15 de 148 

outubro de 2021; que, no caso daqueles/as que estão realizando o Estágio de Docência 149 

no semestre 2020/1 da graduação, encerrado em maio de 2021, deverão encaminhar o 150 

relatório final até o dia 10 de junho de 2021. No item 7), o Plenário decidiu, unanimemente, 151 

retirar de pauta a definição do representante do PPGCOM no Comitê de Ética em 152 

Pesquisa/Humanidades, deixando-a para momento posterior. No item 8), o corpo docente 153 

do PPGCOM encaminhou voto, para a presidência do Compós, na Chapa 1, constituída 154 

por: Roseli Aparecida Figaro Paulino (USP) – Presidência; Raquel da Cunha Recuero 155 

(UFRGS) – Vice-presidência; João José Azevedo Curvello (UnB) – Secretaria Geral; 156 

Rafael do Nascimento Grohmann (UNISINOS) – Diretoria Científica; e Camilla Quesada 157 

Tavares (UFMA) – Tesouraria. A votação acontecerá, pelo Conselho da Compós, em 158 

julho, durante o encontro anual da associação. No item 9), o professor Bruno Araújo 159 

informou o seguinte: que a professora Andréa Fernandez encaminhou solicitação de 160 

migração da categoria de docente permanente para a de docente colaboradora do 161 

PPGCOM, solicitação que foi lida pelo coordenador na reunião, como pedido pela 162 

professora. O processo será encaminhado à Comissão de Credenciamento e, 163 

posteriormente, ao Colegiado do PPGCOM; que, considerando a ausência de data-limite, 164 

no Calendário Acadêmico, para o lançamento das notas, no SIPG, das disciplinas 165 

ofertadas em 2021/1, fica estabelecida, internamente, a data de 10 de julho, último dia do 166 

semestre na pós-graduação stricto sensu, o que foi aceito por unanimidade; que a 167 

estudante Bruna Cardoso Soares da Silva iniciou estágio na Secretaria do PPGCOM em 168 

3 de maio de 2021, com duração de um ano, após concessão de vaga pela Secretaria de 169 

Gestão de Pessoas, enquanto não se resolve a contratação de servidor técnico-170 

administrativo para atuação plena como secretário/a do Programa; que o PPGCOM-171 

UFMT está participando da organização do II PesquisaCom NO/NE/CO, por meio da 172 

articulação da professora Tamires Coêlho. Com a palavra, a professora explicou a 173 
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dinâmica do evento, que será realizado de 16 a 18 de junho, gratuito e com certificação, 174 

a sua importância para a inserção nacional e regional do PPGCOM, pedindo o 175 

envolvimento dos colegas e de seus orientandos a partir das informações que foram 176 

encaminhadas por e-mail. A professora Jociene Pedrini informou ao Plenário sobre o 177 

início das atividades do Grupo de Pesquisa “ECOleidoscópio: olhares entrecruzados 178 

sobre meio ambiente”, sob sua coordenação, abrindo espaço para a participação dos 179 

colegas; em seguida, a professora comunicou que, em breve, lançará o livro “Ensino do 180 

Jornalismo e os Dilemas Pedagógicos”, pela editora CRV, em coautoria com Silvana 181 

Malusá, Igor Pedrini e Adriana Omena dos Santos. A professora solicitou autorização ao 182 

Plenário para inclusão da logomarca do PPGCOM na obra, entre as instituições de apoio. 183 

Os demais professores saudaram a iniciativa da professora Jociene Pedrini e se 184 

manifestaram favoravelmente ao seu pedido.  O professor Thiago Cury Luiz, ainda em 185 

informes, noticiou ter recebido um contato do Promotor de Justiça, Cláudio Ângelo 186 

Gonzaga, da Promotoria de Justiça de Itaquira, Mato Grosso, manifestando interesse na 187 

promoção de iniciativas sobre comunicação e meio ambiente no quadro de uma parceria 188 

institucional entre o PPGCOM-UFMT e o Ministério Público de Mato Grosso. Todos os 189 

presentes demonstraram interesse na parceria e os professores Luãn Chagas, Pâmela 190 

Craveiro e o Bruno Araújo se dispuseram a ajudar nos trâmites. Ficou decidido que o 191 

professor Thiago Cury apresentará propostas de articulação em ocasião vindoura. Ao 192 

final dos informes, o professor Bruno Araújo sistematizou os encaminhamentos, retirados 193 

da reunião, para a próxima reunião do corpo docente, a realizar-se em julho, em data 194 

ainda a definir: (i) apresentação, pela Comissão de Seleção, das linhas gerais da seleção 195 

de aluno regular para 2022; (ii) apresentação de proposta para a disciplina de Seminário 196 

de Pesquisa pelo professor Thiago Cury Luiz; (iii) apresentação de calendário para 197 

2022/2; (iv) definição da representação do PPGCOM no Comitê de Ética em Pesquisa. 198 

Outros itens serão acrescidos à convocação, a ser encaminhada posteriormente. 199 

Esgotada a pauta e não tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 18h20min, 200 

sob a coordenação do professor Bruno Bernardo de Araújo. Eu, Bruna Cardoso Soares 201 

da Silva, estagiária na Secretaria do PPGCOM, lavrei a presente ata, que vai assinada 202 

por mim e pelo coordenador, professor Bruno Bernardo de Araújo, devendo ser aprovada 203 

na próxima reunião do corpo docente do PPGCOM. 204 

 

Cuiabá, 14 de maio de 2021. 
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