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ATA DA 14ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM COMUNICAÇÃO DA UFMT 

 

Aos oito dias do mês de setembro de 2021, deu-se início, às 14h35min, a 14ª reunião 1 
do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 2 
Federal de Mato Grosso (PPGCOM-UFMT), convocada pela Coordenação, de forma 3 
extraordinária, por videoconferência, dada a crise sanitária, considerando 4 
recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Comitê Covid-19 da UFMT e da 5 
administração superior da UFMT. Estiveram presentes os seguintes membros titulares: 6 
o coordenador do PPGCOM, professor Bruno Bernardo de Araújo, o vice-coordenador, 7 
professor Cristóvão Domingos de Almeida, as docentes Tamires Ferreira Coêlho e 8 
Letícia Capanema, e o representante discente Pedro Augusto Pereira. A pauta foi 9 
constituída pelos seguintes pontos: 1. Processo 23108.066733/2021-47. Assunto: 10 
Apreciação de Minuta de Regimento Interno adaptado à Resolução CONSEPE Nº 81, 11 
de 30 de novembro de 2020. Requerente: Coordenação. Relatora: Professora Letícia 12 
Capanema. 2. Processo 23108.065868/2021-95. Assunto: Retificação ao Edital 13 
03/2021/Seleção 2022. Requerente: Coordenação. 3. Processo 23108.058580/2021-64. 14 
Assunto: Aproveitamento de Estudos. Requerente: Raylson Chaves Costa. Relatora: 15 
Professora Tamires Coêlho. 4. Processo 23108.074398/2021-51. Assunto: Notificação 16 
de afastamento para pós-doutorado. Requerente: Professor Vinicius Souza. 5. Processo 17 
23108.073270/2021-70. Assunto: Anuência para atividades docentes no período 18 
destinado pelo Calendário às férias docentes. Requerente: Professora Letícia 19 
Capanema. 6. Processo 23108.066682/2021-53. Assunto: Homologação de autorização 20 
ad referendum para a realização de evento com o PPGCOM/UFRGS. Requerente: 21 
Professora Pâmela Craveiro e Coordenação. 7. Processo 23108.071335/2021-42. 22 
Assunto: Homologação da representação discente para o Colegiado 2021-2022. 23 
Requerente: Representação Discente. 8. Homologação de Planos de Ensino de 24 
disciplinas remotas. 9. Informes e outros assuntos. Após saudação inicial, o 25 
coordenador pôs em apreciação a ata da 13ª reunião, realizada em 6 de agosto de 26 
2021, que foi aprovada, por unanimidade. Em seguida, colocou em apreciação a ata da 27 
sessão, igualmente aprovada pelo Pleno. Passando às deliberações, no item 1. da 28 
pauta, a relatora, professora Letícia Capanema procedeu à leitura de seu parecer e voto 29 
acerca da minuta de regimento interno do PPGCOM, na forma do que dispõe a 30 
Resolução CONSEPE nº 81, de 30 de novembro de 2021. Em apreciação, o Colegiado 31 
decidiu aprovar o parecer e voto da relatora (Documento 3880159), no sentido de 32 
aprovar a minuta tal como foi apresentada, em sua versão final (Documento 3880065), 33 
nos autos do Processo Sei 23108.066733/2021-47, considerando a ampla discussão 34 
realizada com os docentes do PPGCOM e a representação discente, conforme 35 
salientou a relatora. O Colegiado determina que a Coordenação tome as providências 36 
para que o texto aprovado seja encaminhado à Pró-reitoria de ensino de pós-37 
graduação, para aprovação final. No item 2. da pauta, tendo em vista manifestação da 38 
professora Pâmela Craveiro, em reunião do corpo docente, realizada no dia 3 de 39 
setembro de 2021, de que grávida e pretende ingressar com pedido de licença-40 
maternidade em inícios de 2022, a coordenação requer do Colegiado a aprovação de 41 
retificação do Edital 03/2021/Seleção de Aluno Regular 2022, para retirar o nome da 42 
professora da lista dos docentes que ofertam vagas nesta seleção. O coordenador 43 
esclarece que a não oferta de vaga no edital previsto para o ano do período de 44 
afastamento por licença-maternidade é pleito legítimo e em linha com discussões 45 
ocorridas nas reuniões de corpo docente para discussão do novo regimento. Deste 46 
modo, o Colegiado atendeu a solicitação, no sentido de retificar o Edital 03/2021, 47 
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retirando-se a menção ao nome da docente nos seguintes pontos: item 2.2 e anexo A 48 
do edital. No item 3. da pauta, a relatora, professora Tamires Ferreira Coêlho, realizou a 49 
leitura de seu parecer e voto (Documento 3748217), propondo o deferimento do pedido 50 
de aproveitamento de estudos formulado pelo discente Raylson Chaves Costa. Em 51 
seguida, o Colegiado decidiu, por unanimidade, acompanhar o voto da relatora, pelo 52 
aproveitamento dos 4 créditos obtidos na disciplina “Cultura, Imagem e Estética”, do 53 
Programa de Pós-graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa 54 
Catarina, devendo os créditos serem aproveitados no semestre letivo 2021/2. No item 55 
4. da pauta, após relato do mérito do processo pelo coordenador, o Colegiado 56 
expressou ciência e aquiescência com a manifestação do professor Vinicius Souza, no 57 
sentido de que, após concordância dos orientandos, sejam mantidas as orientações 58 
vigentes durante o período de afastamento para pós-doutoramento, bem como em 59 
relação à não acolhida de novas orientações no edital de aluno regular para 2022, que 60 
coincide com o seu período de afastamento. No item 5. da pauta, após relato do que 61 
consta nos autos pelo professor Bruno Araújo, o Colegiado decidiu, por unanimidade, 62 
que diante do fato de que a professora Letícia Capanema não estará de férias, por tê-63 
las gozado em período anterior, fica autorizado o exercício de atividades letivas e 64 
avaliativas pela professora no período de 14 a 28 de setembro de 2021, previsto no 65 
Calendário Acadêmico como período de férias docentes. No item 6. da pauta, por 66 
unanimidade, o Colegiado decidiu homologar o ato da coordenação (Documento 67 
3814762) nos autos do Processo Sei 23108.066682/2021-53, no sentido de manifestar 68 
absoluto interesse do PPGCOM/UFMT em integrar a equipe organizadora do Simpósio 69 
de Experiências Metodológicas na Comunicação, em parceria com o Programa de Pós-70 
graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio 71 
da atuação da Professora Pâmela Craveiro. Após a aprovação, o representante 72 
discente solicitou o envio da programação aos discentes, o que será feito pela 73 
Coordenação. No item 7. da pauta, considerando a proximidade do fim do mandato da 74 
atual representação discente, o Colegiado decidiu homologar os nomes dos indicados 75 
pelos discentes para o exercício de representação discente no Colegiado para 76 
2021/2022, (Documento 3849098). Os indicados são os seguintes: Representante 77 
titular: Thiago de Freitas Toledo. Primeiro suplente: Pedro Augusto Elias Cardoso 78 
Pereira. Segunda suplente: Suzana Rosa Ataíde da Conceição. Dada a homologação, a 79 
Coordenação enviará pedido de portaria da nova representação discente à PROPG. O 80 
coordenador agradeceu o trabalho brilhante desempenhado pela atual representação 81 
no Colegiado do PPGCOM, especialmente pelo membro titular, Pedro Augusto Pereira, 82 
ao que foi acompanhado por todos os demais membros do Colegiado. No item 8 da 83 
pauta, o coordenador colocou em apreciação os planos de ensino de disciplinas 84 
ofertadas em regime remoto nos semestres 2021/1 e 2021/2. O Colegiado homologou, 85 
em bloco, os planos de ensino constantes dos seguintes processos: Processo 86 
23108.071601/2021-37 (Seminário de Pesquisa 2021/2); Processo 23108.067853/2021-87 
61 (Estética, Narrativa e Discurso 2021/2); Processo 23108.067525/2021-65 (Cidadania 88 
e Representações Midiáticas 2021/2); Processo 23108.057656/2021-34 (Tópicos 89 
Especiais I: Transf. no mundo trabalho da(o)s jornalistas 2021/2); Processo 90 
23108.018622/2021-24 (Tópicos Especiais em Comunicação III: Comunicação e 91 
Territorialidades 2021/1); Processo 23108.020652/2021-09 (Comunicação e Poder: 92 
perspectivas teóricas e epistemológicas 2021/1); Processo 23108.018139/2021-40 93 
(Metodologias Pesquisa em Comunicação 2021/1); Processo 23108.019526/2021-01 94 
(Tópicos Especiais em Comunicação IV: Mídia e Populismo 2021/1). Esgotada a pauta 95 
deliberativa, no item 9, em informes, o coordenador informou que: (i) a seleção de 96 
aluno especial para 2021/2 transcorreu dentro da normalidade, com a inscrição de 13 97 
candidatos, das quais 12 inscrições foram homologadas, com o seguinte resultado final: 98 
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4 candidatos aprovados na disciplina de Seminário de Pesquisa (das 5 vagas 99 
disponíveis), 5 aprovados e 1 reprovado na disciplina de Cidadania e Representações 100 
Midiáticas (das 5 vagas disponíveis) e 3 aprovados e 3 classificados na disciplina de 101 
Estética, Narrativa e Discurso (das 3 vagas disponíveis); (ii) que a PROPG publicou a 102 
Instrução Normativa PROPG Nº 02, de 1 de setembro de 2021, que estabelece a 103 
possibilidade de autorização excepcional e temporária de prorrogação de prazos para: 104 
apresentação de proficiência em língua estrangeira, realização de exames de 105 
qualificação, defesa e depósito de dissertações e teses. A norma atendeu a um apelo 106 
de coordenadores no Comitê de Pós-graduação, preocupados com os impactos da 107 
pandemia de Covid-19 sobre a rotina da pós-graduação. O coordenador esclarece que 108 
a instrução não garante a concessão de prorrogações automáticas, devendo o 109 
Colegiado autorizar, expressamente, cada requerimento, considerando, entre outros 110 
elementos, os impactos da medida sobre a avaliação do Programa; (iii) que, a pedido 111 
da Pró-reitora de Extensão e Vivência, o coordenador se reuniu com o Pró-reitor de 112 
Extensão e Vivência, professor Renilson Ribeiro, e com o coordenador do PPG em 113 
História, professor Edvaldo Sotana, para discutir uma aproximação entre o PPGCOM e 114 
o PPGHis no sentido de estreitar laços de pesquisa sobre o audiovisual a partir de uma 115 
chave histórica. Diante disso, a coordenação colocou-se à disposição para o diálogo, 116 
sobretudo tendo em vista a existência de pesquisas, particularmente na linha Estéticas 117 
e Narrativas, com foco nas questões do audiovisual, no PPGCOM. Aproveitando o 118 
ensejo, a professora Letícia Capanema informou que participará, com orientandos do 119 
mestrado e da graduação, do I Colóquio “Cinema, História e Audiovisual do Centro-120 
Oeste”, entre os dias 14 e 16 de setembro, ocasião em que participará, a pedido da 121 
coordenação e a convite de organizadores do evento, de reunião de trabalho com o 122 
objetivo de traçar estratégias com vistas à criação de uma rede de pesquisa sobre o 123 
tema no Centro-Oeste. Por fim, o coordenador comunicou ao Colegiado a efetivação do 124 
pagamento da anuidade do Programa junto à Associação Nacional dos Programas de 125 
Pós-graduação (Compós), no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), nos termos de decisão 126 
anterior do Colegiado. Esgotada a pauta e não tendo mais nada a tratar, a reunião foi 127 
encerrada às 15h56min, sob a coordenação do professor Bruno Bernardo de Araújo. 128 
Eu, Bruna Cardoso Soares da Silva, estagiária na Secretaria do PPGCOM, lavrei a 129 
presente ata, que vai assinada por mim e pelo coordenador, professor Bruno Bernardo 130 
de Araújo, devendo ser aprovada na próxima reunião do corpo docente do PPGCOM. 131 

 
Cuiabá, 8 de setembro de 2021. 

 

PROF. DR. BRUNO BERNARDO DE ARAÚJO 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 

 

BRUNA CARDOSO SOARES DA SILVA 
Estagiária do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

 


