
18/08/2021 SEI/UFMT - 3810473 - Ata de Reunião

https://sei.ufmt.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14920407&infra_sistema… 1/3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 6ª REUNIÃO DO CORPO DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
 

Aos cinco dias do mês de agosto de 2021, deu-se início, às 14h10min, a 6ª reunião do  corpo docente do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGCOM-
UFMT), convocada pela Coordenação, por meio de videoconferência, por mo�vo da crise sanitária,
considerando recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Comitê da Covid-19 e da
administração superior da UFMT. Es�veram presentes os seguintes membros do corpo docente
permanente: o coordenador, professor Bruno Bernardo de Araújo, as professoras Le�cia Xavier de Lemos
Capanema, Pâmela Saunders Uchôa Craveiro e Tamires Ferreira Coêlho, os professores Luãn José Vaz
Chagas, Thiago Cury Luiz, Vinicius Guedes Pereira de Souza e Cristóvão Domingos de Almeida, vice-
coordenador do PPGCOM. A professora permanente Jociene Ferreira Pedrini e os colaboradores Pedro
Pinto de Oliveira e Andréa Ferraz Fernandez jus�ficaram suas ausências perante a Coordenação. A pauta
foi cons�tuída pelos seguintes pontos: 1) Informes; 2) Avaliação do semestre le�vo 2021/1; 3) Semestre
le�vo 2021/2; 4) Exame de Qualificação; 5) Rito de Revisão do Regimento Interno; 6) Disciplina de
Seminário de Pesquisa; 7) Seleção de discente regular para 2022. Inicialmente, o coordenador colocou
em votação a ata da reunião anterior do corpo docente, realizada em 14 de maio de 2021, a qual foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, também por unanimidade, os docentes aprovaram a pauta
sugerida pela coordenação e passaram às deliberações. No item 1, em informes, o coordenador informou
o seguinte: (i) que o projeto Tornar Comum, que faz a divulgação cien�fica do PPGCOM, aproveitou a
proximidade do lançamento de edital de aluno regular para 2022 e lançou uma campanha, denominada
“#Eunomestrado”, com o obje�vo de ajudar as pessoas que tenham interesse em ingressar na pós-
graduação. O docente explicou que, para tal, serão realizadas “lives” e uma série de publicações, nas
redes e no site do programa, além de um podcast sobre os projetos dos docentes, de forma a familiarizar
potenciais públicos do programa com a proposta do PPGCOM. Ato con�nuo, agradeceu o envolvimento
dos docentes e reiterou a importância de atendimento às demandas da equipe do projeto, dado que as
suas inicia�vas são em prol da polí�ca de comunicação do PPGCOM como um todo; (ii) que, em reunião
extraordinária do Conselho da Compós, realizada em 30 de julho, foi eleita a nova diretoria da associação,
para o biênio 2021-2023, cons�tuída por: Roseli Aparecida Figaro Paulino (USP) - Presidência; Raquel da
Cunha Recuero (UFRGS) - Vice-presidência; João José Azevedo Curvello (UnB) - Secretaria Geral; Rafael do
Nascimento Grohmann (UNISINOS) - Diretoria Cien�fica; e Camila Quesada Tavares (UFMA) - Tesouraria. 
O coordenador informou que encaminhou o voto do PPGCOM na chapa, conforme deliberação da
reunião do corpo docente de 14 de maio de 2021; (iii) que a coordenação pretende aderir à XII Mostra de
Pós-graduação da UFMT, a ser realizada de 1 a 7 de novembro, bastando, para tal, a chancela do
Colegiado do PPGCOM. Neste caso, segundo informações iniciais da PROPG, a contrapar�da do Programa
será garan�r a par�cipação dos discentes por meio do envio de resumo e de um vídeo com apresentação
de trabalho; (iv) que os docentes devem acompanhar as metas de produção intelectual traçadas para
2021, no âmbito do Planejamento Estratégico do Programa, o que implica publicações em periódicos,
par�cipação em eventos, orientações de TCC e de Iniciação Cien�fica e outras questões; (v) que a CAPES
publicou a indicação dos recursos para 2021, do Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP),
concedendo ao PPGCOM o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) cuja aplicação será discu�da e aprovada
pelo Colegiado, considerando demandas do Programa. O coordenador explica que a CAPES está, ainda,
em parceria com a PROPG e os Programas, em fase de planejamento e que os recursos ainda não foram
liberados; (v) que, após o envio do relatório coleta CAPES - ano base 2020 - foram encaminhados os
destaques do Programa, conforme cronograma de avaliação da CAPES. O coordenador explicou que a
definição dos melhores produtos do programa levou em consideração, prioritariamente, o qualis do
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periódico vigente, no intervalo de A1 a B2. Em seguida, ainda em informes, o professor Vinicius Souza fez
referência ao trabalho feito pelo programa Comunicação e Poder, realizado em parceria entre o PPGCOM,
via projeto Tornar Comum, e a Editora Casa Flutuante, informando algumas das propostas que o
programa tem realizado. Finalizados os informes, no item 2, os professores que deram disciplinas no
semestre 2021/1 fizeram uma autoavaliação do semestre. O professor Vinícius Souza mencionou que a
experiência da disciplina de Seminário de Pesquisa foi bastante interessante, tendo levado os alunos a
fazerem uma autoavaliação e aplicarem a própria nota. A professora Tamires Coêlho disse ter conseguido
cumprir com o planejado, que considerou muito bom o aproveitamento dos estudantes na disciplina de
Comunicação e Territorialidades e que, em parceria com os demais PPG que ar�cularam a disciplina,
estão organizando um ebook com os melhores trabalhos apresentados. O professor Cristovão Almeida
assinalou a importância do trabalho em parceria com a professora Jociene Pedrini, na disciplina de
Metodologias da Pesquisa em Comunicação, mencionando que, ao longo do semestre, foram alterando
algumas estratégias de condução da disciplina, além de terem recebido pesquisadores para agregar nas
aulas. Mencionou, ainda, as dificuldades provenientes do momento pandêmico que o mundo enfrenta e
como isso se reflete na própria condução da disciplina. O professor Bruno Araújo destacou a riqueza de
ter realizado a disciplina de Mídia e Populismo em parceria com o PPGCOM da Universidade de Brasília,
por meio da professora Liziane Guazina, e mencionou dificuldades enfrentadas em função do
desencontro de calendários das duas ins�tuições em função dos impactos da pandemia. O coordenador
mencionou, ainda, que, em reunião realizada com o corpo discente, recebeu apelos para que, neste
momento de aulas remotas, as disciplinas do período noturno pudessem diminuir o tempo de aulas
síncronas, diante das dificuldades de uma exposição prolongada à tela do computador. No item 3, o
coordenador apresentou informações sobre o semestre le�vo de 2021/2, mencionando que o calendário,
as disciplinas e os respec�vos horários estão no site do PPGCOM. Recordou que o período de aulas será
de 23 de agosto a 10 de dezembro, mas que a recomendação é para que a semana de 23 a 27 de agosto
seja des�nada às a�vidades de abertura do semestre. Em seguida, apresentou a programação da semana
de abertura do semestre. Acordou-se que o professor Luãn Chagas fará a mediação da aula magna, que o
professor Thiago Cury mediará palestra com a coordenadora do Comitê de É�ca em Pesquisa e que a
professora Tamires Coêlho acompanhará, como mediadora, a oficina de currículo la�es, todas a�vidades
da programação de abertura. No item 4, o coordenador recuperou os prazos para os exames de
qualificação, já que, em 2021/2, ocorrerão as primeiras qualificações no PPGCOM. Mencionou que o
exame deve ser realizado até o 18º mês de matrícula no curso e após o cumprimento de todos os
créditos em disciplinas, conforme dispõe o Regimento Interno. Recordou que, no caso da turma de 2020,
o Colegiado aprovou a possibilidade de realização da qualificação até final de fevereiro de 2022, dado
que o mês de janeiro (18º mês da turma) corresponde ao período de férias docentes. Apelou para que os
docentes atentem nos prazos para solicitação de aprovação da banca pelo Colegiado, com ao menos 30
dias de antecedência. No item 5, o coordenador comunicou que o PPGCOM está em fase de adaptação
do seu Regimento Interno à Resolução Consepe nº 81, de 30 de novembro de 2020, que alterou um
conjunto de normas acerca do funcionamento da pós-graduação stricto sensu na UFMT, concedendo um
período aos Programas para adaptação de seus regimentos internos à nova norma do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão. Diante disso, informou aos docentes que está trabalhando em parceria com
a professora Le�cia Capanema, designada como relatora do processo no Colegiado, na elaboração de
uma minuta de regimento interno com as adaptações e outras propostas de modificação na atual norma
regimental. Assim, o coordenador propôs o seguinte rito, para discussão da minuta, antes de sua
submissão ao Colegiado: envio, até 11 de agosto, da minuta consolidada a todos os docentes e discentes
do PPGCOM, para leitura e análise prévia; realização de reunião do corpo docente, com presença da
representação discente, no dia 25 de agosto de 2021, às 14h00, para discussão da minuta anteriormente
encaminhada; na reunião, a relatora apresentará os principais itens da minuta, abrindo espaço,
posteriormente, para a discussão de propostas de alteração dos docentes e, via representação discente,
dos discentes; diante de objeções ou discordâncias com o texto da minuta, os docentes e a representação
discente devem levar os seus destaques, propondo, para cada destaque, um texto alterna�vo para
redação; em seguida, votam-se os destaques sugeridos; sequencialmente, a relatora produzirá o seu
relatório e encaminhará a versão aprovada entre docentes e discentes para deliberação pelo Colegiado
do PPGCOM. Após exposição da proposta de rito pelo coordenador, os docentes aprovaram-na, por
unanimidade. No item 6), o professor Thiago Cury Luiz, par�ndo do relato de experiência do professor
Vinicius Souza, apresentou uma proposta de formato para a disciplina de Seminário de Pesquisa, pela
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qual estará responsável no semestre le�vo de 2021/2. O modelo contempla a par�cipação de todos os
orientadores do PPGCOM nos dias em que o orientando for apresentar o seu projeto de pesquisa. Os
demais docentes concordaram com o desenho sugerido para a disciplina e parabenizaram a proposta do
professor. No item 7 da pauta, os docentes discu�ram as linhas gerais da minuta do edital de seleção de
aluno regular para 2022, que se encontra em construção, devendo ser publicado ainda no mês de agosto
de 2021. Em apreciação do documento apresentado pela Comissão de Seleção, os docentes fizeram
sugestões, como a possibilidade de dispensa, na inscrição, do currículo la�es e sua subs�tuição pelo
currículo vitae, em caso de persistência dos recentes problemas envolvendo o servidor do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq), que hospeda a Plataforma La�es. Os
docentes decidiram manter a exigência do currículo la�es por ora, sugerindo, porém, ao Colegiado, que
re�fique o edital em caso de manutenção do problema com a plataforma la�es, antes do período de
inscrição. A Coordenação encaminhará a minuta de edital ao Colegiado, para aprovação. Esgotada a
pauta e não tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 17h50min, sob a coordenação do
professor Bruno Bernardo de Araújo. Eu, Bruna Cardoso Soares da Silva, estagiária na Secretaria do
PPGCOM, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo coordenador, professor Bruno Bernardo
de Araújo, devendo ser aprovada na próxima reunião do corpo docente do PPGCOM. 
 

Cuiabá, 5 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO BERNARDO DE ARAUJO, Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGCOM/FCA - UFMT, em 13/08/2021, às 16:09,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Cardoso Soares da Silva, Usuário Externo, em
13/08/2021, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3810473 e
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