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ATA DA 15ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM COMUNICAÇÃO DA UFMT 

 
Aos treze dias do mês de outubro de 2021, deu-se início, às 16h15min, a 15ª reunião do 1 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal 2 
de Mato Grosso (PPGCOM-UFMT), convocada pela Coordenação, de forma ordinária, 3 
por videoconferência, dada a crise sanitária, considerando recomendações da 4 
Organização Mundial da Saúde, do Comitê Covid-19 da UFMT e da administração 5 
superior da UFMT. Estiveram presentes os seguintes membros titulares: o coordenador 6 
do PPGCOM, professor Bruno Bernardo de Araújo, as docentes Tamires Ferreira 7 
Coêlho e Letícia Xavier de Lemos Capanema, e o representante discente Thiago de 8 
Freitas Toledo. Também esteve presente a professora Pâmela Craveiro, membro 9 
suplente do Colegiado, convocada para a sessão no lugar do professor Cristóvão 10 
Domingos de Almeida, que não pôde comparecer, tendo justificado a ausência perante 11 
a Coordenação. A pauta foi constituída pelos seguintes pontos: 1. Nomeação da 12 
Comissão Interna para Avaliação do melhor trabalho discente do PPGCOM apresentado 13 
à XII Mostra de Pós-graduação da UFMT. Requerente: PROPG. 2. Processo 14 
23108.081540/2021-16. Assunto: Aproveitamento de Estudos – Disciplina Externa. 15 
Requerente: Kely Cristina Mendonça Couto. Relatora: Professora Letícia Capanema. 3. 16 
Processo 23108.075241/2021-42. Assunto: Transferência de Orientação. Requerente: 17 
Maria Clara de Oliveira Mendes Cabral. 4. Processo 23108.049094/2021-55. Assunto: 18 
Estágio de Docência/Aprovação de Relatório Final. Requerente: Thiago de Freitas 19 
Toledo. 5. Processo 23108.082665/2021-63. Assunto: Comprovação de Proficiência em 20 
Língua Estrangeira. Requerente: Elisa Calvete Ulema Ribeiro. 6. Assuntos Gerais. 7. 21 
Informes. O coordenador deu início aos trabalhos com uma saudação ao novo 22 
representante discente no Colegiado, Thiago de Freitas Toledo, por meio do qual 23 
estendeu os cumprimentos aos discentes suplentes, Pedro Augusto Pereira e Suzana 24 
Rosa Ataíde da Conceição, nomeados pela PORTARIA PROPG - UFMT Nº 65, DE 16 25 
DE SETEMBRO DE 2021, com validade de um ano, até 9 de setembro de 2022; 26 
salientou, ainda, a importância da representação discente no Colegiado como elo e 27 
força política dos estudantes em face das instâncias administrativas do Programa. A 28 
saudação foi acompanhada pelas demais membros presentes. Em seguida, o 29 
coordenador pôs em apreciação a ata da 14ª reunião, realizada em 8 de setembro de 30 
2021, que foi aprovada, por unanimidade. Seguindo, colocou em apreciação a pauta da 31 
sessão, igualmente aprovada pelo Pleno, que passou a deliberar nos termos que se 32 
seguem. No item 1 da pauta, após a exposição dos nomes que se mostraram 33 
disponíveis na consulta feita pela Coordenação, o Colegiado decidiu nomear, para 34 
compor a Comissão de Avaliação do Melhor Trabalho Discente do PPGCOM na XII 35 
Mostra de Pós-graduação da UFMT, os seguintes docentes: Jociene Ferreira Pedrini, 36 
Letícia Capanema e Vinicius Souza, como membros titulares, além do professor 37 
Cristóvão Almeida, na condição de suplente. O professor Bruno Araújo explicou que a 38 
coordenação tem até 22 de outubro para comunicar o trabalho indicado pela comissão à 39 
PROPG. No item 2 da pauta, o coordenador passou a palavra à relatora, professora 40 
Letícia Capanema, que apresentou o seu parecer e voto, em sentido favorável ao 41 
pedido de aproveitamento de créditos, recomendando a consideração das 30 horas 42 
cursadas pela requerente, correspondentes a 2 créditos no PPGCOM. Em votação, o 43 
Pleno aprovou o voto da relatora, por unanimidade. No item 3, o coordenador relatou o 44 
pedido de transferência de orientação feito pela discente Maria Clara de Oliveira 45 
Mendes Cabral, atualmente orientanda da professora Jociene Pedrini, para a professora 46 
Tamires Coêlho. O professor informou ao Pleno que, conforme manifestações nos autos 47 
do processo, a professora Jociene Pedrini concordou com a transferência, e a 48 
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professora Tamires Coêlho manifestou interesse e disponibilidade para assumir a 49 
orientação. O professor Bruno Araújo explicou, ainda, que, em consulta prévia, a 50 
professora Jociene Pedrini aceitou assumir duas vagas na seleção de aluno regular de 51 
2022, como forma de equilibrar o número de orientações mínimas exigidas pela CAPES 52 
no biênio para os docentes permanentes. Em seguida, o coordenador propôs ao 53 
Colegiado a aprovação do pleito da aluna, com fundamento na existência de acordo 54 
entre as partes e tendo em vista que a mudança de orientação, no caso concreto, não 55 
impacta negativamente a avaliação do Programa. Os demais membros do Colegiado 56 
acataram o encaminhamento e votaram pelo deferimento do pedido. A professora 57 
Tamires Coêlho absteve-se, na votação, por ser parte interessada. Passando ao item 4 58 
da pauta, o Colegiado homologou, por unanimidade, o relatório final de Estágio de 59 
Docência do aluno Thiago de Freitas Toledo, anteriormente aprovado pela coordenação 60 
do PPGCOM, após cumpridos os requisitos exigidos. O requerente, também 61 
representante discente no Colegiado, absteve-se, na votação, por ser parte interessada. 62 
No item 5, o Colegiado, por unanimidade, homologou o certificado de proficiência em 63 
língua estrangeira apresentado pela aluna Elisa Calvete Ulema Ribeiro. No item 6, não 64 
houve manifestações. Concluída a pauta deliberativa, o professor Bruno Araújo passou 65 
aos informes, item 7 da pauta, comunicando o seguinte: (i) que a minuta de regimento 66 
interno adaptado à Resolução CONSEPE 81, de 30 de novembro de 2020, aprovada 67 
em Colegiado, ainda se encontra sob análise de relatora do Comitê de Pós-graduação 68 
da PROPG e que, caso ocorra demora demasiada, a coordenação solicitará maior 69 
celeridade à PROPG; (ii) que indicou o seu próprio nome, como coordenador do 70 
PPGCOM, para compor a Comissão de Biossegurança da FCA, a ser nomeada pela 71 
direção, para elaboração de plano de retorno às atividades presenciais na Unidade; (iii) 72 
que os recursos do PROAP, descentralizados pela CAPES com demora incomum, terão 73 
de ser empenhados até 5 de novembro de 2021, conforme a PROPG, e que a 74 
coordenação estabeleceu prazos intermediários para que docentes e discentes possam 75 
solicitar os respectivos auxílios, a serem concedidos de acordo com a destinação de 76 
recursos aprovada pelo Colegiado em sessão anterior e considerando a margem 77 
orçamentária destinada ao Programa; (iv) que a UFMT lançou, em 8 de outubro de 78 
2021, edital de apoio à pesquisa, com orçamento de quase 1,5 milhão de reais, 79 
destinado ao financiamento de projetos de pesquisa, em relação ao qual a 80 
Coordenação recomenda a participação de todos os docentes permanentes do 81 
PPGCOM. Finalizados os informes da Coordenação, a professora Tamires Coêlho, que 82 
integra a Comissão de Seleção 2022, comunicou ao Pleno que a comissão decidiu 83 
prorrogar as inscrições no processo seletivo para 2022 até 18 de outubro de 2021. 84 
Esgotada a pauta e não tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16h56min, 85 
sob a coordenação do professor Bruno Bernardo de Araújo. Eu, Bruna Cardoso Soares 86 
da Silva, estagiária na Secretaria do PPGCOM, lavrei a presente ata, que vai assinada 87 
por mim e pelo coordenador, professor Bruno Bernardo de Araújo, devendo ser 88 
aprovada na próxima reunião do corpo docente do PPGCOM. 89 

 
Cuiabá, 13 de outubro 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 


