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ATA DA 16ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM COMUNICAÇÃO DA UFMT 

 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2021, deu-se início, às 17h10min, a 16ª 1 
reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 2 
Federal de Mato Grosso (PPGCOM-UFMT), convocada pela Coordenação, em caráter 3 
extraordinário e ampliada a todo o corpo docente, por videoconferência, dada a crise 4 
sanitária, considerando recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Comitê 5 
Covid-19 da UFMT e da administração superior da UFMT. Estiveram presentes os 6 
seguintes membros titulares do Colegiado: o coordenador do PPGCOM, professor Bruno 7 
Bernardo de Araújo, as docentes Tamires Ferreira Coêlho e Letícia Xavier de Lemos 8 
Capanema, e o representante discente suplente Pedro Augusto Pereira, em substituição 9 
ao representante discente titular, Thiago de Freitas Toledo, que justificou ausência. O 10 
vice-coordenador, professor Cristóvão Domingos de Almeida, justificou a ausência na 11 
reunião. Participaram da sessão, ainda, as professoras Jociene Bianchini Ferreira Pedrini 12 
e Pâmela Craveiro, e os professores Thiago Cury Luiz e Pedro Pinto de Oliveira. O 13 
professor Luãn Chagas e a professora Andréa Fernandez justificaram suas ausências 14 
perante a Coordenação. O professor Vinicius Souza se encontra em afastamento para 15 
pós-doutoramento. Dando início a sessão, o coordenador pôs em apreciação a ata da 15ª 16 
reunião do Colegiado, que foi aprovada, por unanimidade. Em seguida, colocou em 17 
apreciação a pauta da sessão, solicitando ao Pleno a inclusão de um novo item, acerca 18 
da possibilidade de remanejamento de recursos do PROAP. Em apreciação, o Colegiado 19 
aprovou a pauta, acatando a inclusão da Coordenação. Assim, a pauta da sessão ficou 20 
constituída pelos seguintes pontos: 1. Processo 23108.091872/2021-17. Assunto: 21 
Remanejamento de recursos do PROAP 2021. Requerente: Coordenação. 2. Processo 22 
Sei: 23108.090867/2021-89. Assunto: Processo Eleitoral para a Coordenação do 23 
PPGCOM/Biênio 2022-2023. Requerente: Coordenação. 3. Informes. Passando à pauta 24 
deliberativa, no item 1, o Colegiado decidiu autorizar a Coordenação a proceder ao 25 
remanejamento dos recursos não utilizados até o presente momento, das rubricas 26 
“auxílio-discente” e “material de consumo”, para a rubrica “auxílio a pesquisadores”, de 27 
forma a contemplar-se as necessidades imediatas do Programa e tendo em vista que 28 
foram atendidos todos os pedidos de financiamento discente, nos prazos estipulados e 29 
devidamente divulgados pela Coordenação. No item 2 da pauta, o Colegiado decidiu 30 
deflagrar o processo eleitoral para a nova coordenação do Programa – Biênio 2022/2023, 31 
dada a proximidade do fim do mandato da atual coordenação. Como tal, decidiu delegar 32 
a competência para a condução do processo eleitoral a uma Comissão Eleitoral, seguindo 33 
o que determinam a Resolução CONSEPE 81, de 30 de novembro de 2020, e o 34 
Regimento Interno do PPGCOM. A referida Comissão Eleitoral ficou composta pelos 35 
seguintes membros, que devem ser nomeados por portaria do Colegiado: Professora 36 
Doutora Letícia Xavier de Lemos Capanema, Professor Doutor Cristóvão Domingos de 37 
Almeida e Suzana Rosa Ataíde da Conceição, na condição de representante discente. A 38 
presidência da Comissão será exercida pela professora Letícia Capanema. O Colegiado 39 
decidiu, ainda, que a eleição deverá ser feita de forma remota, por meio dos recursos 40 
técnicos disponibilizados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e que caberá à 41 
Comissão o estabelecimento de regulamento do ato eleitoral, com o respectivo 42 
calendário, respeitado o disposto no Regimento Interno e na Resolução 81, do Consepe. 43 
No item 3, em informes, o coordenador informou que convocará nova reunião ampliada 44 
do Colegiado do PPGCOM, em novembro, para a eleição dos novos membros docentes 45 
para o Colegiado do PPGCOM, Biênio 2022-2023, bem como para a definição da oferta 46 
de disciplinas para o semestre letivo de 2022/1. Esgotada a pauta e não tendo mais nada 47 
a tratar, a reunião foi encerrada às 17h46min, sob a coordenação do professor Bruno 48 
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Bernardo de Araújo. Eu, Bruna Cardoso Soares da Silva, estagiária na Secretaria do 49 
PPGCOM, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo coordenador, professor 50 
Bruno Bernardo de Araújo, devendo ser aprovada na próxima reunião do Colegiado do 51 
PPGCOM. 52 

 

 
Cuiabá, 22 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 

 

 


