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ATA DA 18ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DA UFMT 

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

décima oitava reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 2 

Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGCOM-UFMT), 3 

convocada pela Coordenação, de forma ordinária. A sessão ocorreu por meio de 4 

videoconferência virtual, por causa da crise sanitária, e de acordo recomendações 5 

da Organização Mundial da Saúde, do Comitê da Covid-19 da UFMT e da 6 

administração superior da UFMT. Estiveram presentes todos os membros titulares 7 

do Colegiado do PPGCOM-UFMT: o presidente do Colegiado, professor Bruno 8 

Bernardo de Araújo, a professora Tamires Ferreira Coêlho, vice-coordenadora, a 9 

professora Letícia Xavier de Lemos Capanema, representante da linha Estéticas 10 

e Narrativas, a professora Jociene Carla Ferreira Bianchini Pedrini, representante 11 

da linha Política e Cidadania, e o representante discente no Colegiado, Thiago de 12 

Freitas Toledo. No início da sessão, o presidente mencionou a publicação da 13 

Portaria PROPG-UFMT nº 88, de 8 de dezembro de 2021, que nomeia os novos 14 

membros do Colegiado do PPGCOM, com efeitos de 13 de dezembro de 2021 a 15 

12 de dezembro de 2023. Diante disso, o presidente saudou os presentes, os 16 

quais constituem a nova composição do Colegiado para o biênio 2022-2023, 17 

desejando bom trabalho a todos os membros; cumprimentou, especialmente, a 18 

professora Jociene Pedrini, que passa a atuar como representante da linha 19 

Política e Cidadania, e à professora Tamires Coêlho, eleita vice-coordenadora do 20 

PPGCOM. De seguida, colocou-se em apreciação a ata da 17ª reunião do 21 

Colegiado, realizada em 26 de novembro de 2021, obtendo-se a aprovação por 22 

unanimidade e sem retificações. Na sequência, apreciou-se a pauta da sessão, 23 

que foi aprovada, por unanimidade. A pauta aprovada ficou constituída pelos 24 

seguintes pontos: 1) Processo 23108.065868/2021-95. Assunto: Homologação do 25 

Resultado Final do Processo Seletivo de Aluno Regular 2022 e distribuição das 26 

respectivas orientações. Requerente: Comissão de Seleção 2022. 2) Processo 27 

23108.109071/2021-15. Assunto: Homologação de ato da Coordenação que 28 

aprova banca de Exame de Qualificação. Requerente: Maria Clara de O. Mendes 29 

Cabral. 3) Processo 23108.109062/2021-16. Assunto: Homologação de ato da 30 

Coordenação que aprova banca de Exame de Qualificação. Requerente: Pedro 31 

Augusto Elias C. Pereira. 4) Processo 23108.100144/2021-03. Assunto: 32 

Homologação de certificado de proficiência em língua estrangeira. Requerente: 33 

Talita Furtado de Queiroz Franco. 5) Processo 23108.092977/2021-85. Assunto: 34 

Aproveitamento de Estudos. Requerente: Thiago de Freitas Toledo. Relatora: 35 

Professora Tamires Ferreira Coêlho. 6) Processo 23108.066733/2021-47. 36 

Assunto: Minuta de Regimento Interno do PPGCOM após análise da relatora do 37 

Comitê de Pós-graduação da PROPG. Requerente: Coordenação. Relatora: 38 
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Professora Letícia Capanema. 7) Processo 23108.089451/2021-18. Assunto: 39 

Credenciamento Docente/Análise de Parecer da Comissão. Requerente: Antônio 40 

Sebastião da Silva e Comissão de Credenciamento. 8) Aprovação da Oferta de 41 

Disciplinas para 2022/1. Requerente: Coordenação. 9) Informes. Passando à 42 

pauta deliberativa, no item 1, a professora Tamires Ferreira Coêlho apresentou o 43 

resultado do processo seletivo de aluno regular de 2022, fazendo um relato da 44 

seleção, na condição de membro da Comissão de Seleção. Ao final da exposição, 45 

o Colegiado decidiu homologar o resultado final do processo seletivo de aluno 46 

regular de 2022 e aprovar a proposta de distribuição de orientações apresentada 47 

pela Comissão, conforme anexo 1 desta ata. A votação se deu por unanimidade, 48 

com abstenção da professora Tamires Ferreira Coêlho, que integra a Comissão 49 

de Seleção. Nos itens 2 e 3 da pauta, analisados em conjunto por terem o mesmo 50 

objeto, o Colegiado decidiu homologar os atos da Coordenação pela aprovação 51 

da banca e autorização do exame de qualificação de Maria Clara de Oliveira 52 

Mendes Cabral e Pedro Augusto Elias Cardoso Pereira. A votação se deu por 53 

unanimidade, com abstenção da professora Tamires Ferreira Coêlho, que é 54 

orientadora de ambos os pós-graduandos e, como tal, parte no processo. No item 55 

4, o Colegiado homologou, por unanimidade, o certificado de proficiência em 56 

língua estrangeira apresentado pela aluna Talita Furtado de Queiroz Franco, 57 

seguindo o despacho de aprovação emitido pela Coordenação. Passando ao item 58 

5, o presidente concedeu a palavra à relatora, professora Tamires Ferreira 59 

Coêlho, que emitiu parecer favorável ao pedido do requerente Thiago de Freitas 60 

Toledo, estipulando o aproveitando do máximo de horas possível a uma disciplina 61 

do PPGCOM, ou seja, 60h, correspondentes a 4 créditos. Após apreciação, o 62 

Colegiado seguiu, por unanimidade, o voto da relatora nos autos do processo 63 

23108.092977/2021-85, com abstenção do representante discente no Colegiado, 64 

que é autor do pedido e, por isso, parte no processo. No item 6, com a palavra, a 65 

relatora, professora Letícia Capanema, explicou que recebeu os autos do 66 

Processo 23108.066733/2021-47, que trata da minuta de regimento interno do 67 

PPGCOM adaptado à Resolução CONSEPE 81, de 30 de novembro de 2020, 68 

após emissão de parecer da Professora Doutora Paola Biasoli Alves, membro do 69 

Comitê de Pós-graduação da PROPG. A professora Letícia Capanema procedeu 70 

à leitura de seu voto sobre a matéria, explicando que a relatora do Comitê de Pós-71 

graduação fez sugestões de alteração pontuais à minuta, as quais foram acatadas 72 

em sua maioria. Ato contínuo, a relatora no Colegiado ementou o seu parecer, 73 

para incluir outra alteração pontual à minuta, no artigo 128, acerca do exame de 74 

qualificação no PPGCOM. Após a leitura do seu parecer e da emenda 75 

apresentada pela relatora, o Colegiado apreciou a matéria e decidiu pela 76 

aprovação dos pareceres da relatora no Colegiado, cujas alterações propostas, 77 

agora aprovadas, foram incorporadas à versão final da minuta de regimento, em 78 

anexo 2, a qual será encaminhada, em definitivo, à Pró-reitoria de Pós-graduação, 79 
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para emissão de portaria de homologação. Passando ao item 7 da pauta, o 80 

Colegiado seguiu, por unanimidade, o inteiro teor do parecer emitido pela 81 

Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento Docente 82 

do PPGCOM, no sentido do não credenciamento imediato do requerente pelas 83 

razões exaradas no referido parecer. No item 8, o Colegiado aprovou, por 84 

unanimidade, a oferta de disciplinas para o semestre letivo 2022/1, apresentada 85 

pelo coordenador nos seguintes termos: Obrigatórias: Comunicação e Poder: 86 

perspectivas teóricas e epistemológicas, atribuída ao professor Luãn José Vaz 87 

Chagas; Metodologias de Pesquisa em Comunicação, atribuída à professora 88 

Jociene Pedrini; Optativas: Comunicação, Mediação e Práticas socioculturais, 89 

atribuída ao professor Cristóvão Domingos de Almeida, pela linha Política e 90 

Cidadania; Cultura da Imagem, Cinema e Filosofia: perspectivas audiovisuais e 91 

ativismos, atribuída ao professor Pedro Pinto de Oliveira, pela linha Estéticas e 92 

Narrativas; Tópicos Especiais em Comunicação I, atribuída à professora Andréa 93 

Ferraz Fernandez. O coordenador explicou que os horários serão definidos e 94 

apresentados na primeira reunião do Colegiado de 2022. Esgotada a pauta 95 

deliberativa, em informes, item 9 da pauta, o coordenador informou que: em 96 

fevereiro de 2022, a coordenação convocará reunião da Comissão de 97 

Autoavaliação do Programa, para uma preparação do seminário interno de 98 

autoavaliação e planejamento de 2022, que deve ocorrer em finais de fevereiro, 99 

de forma a que o Programa possa estudar os avanços do ano de 2021 e pensar 100 

em estratégias para o ano de 2022, especialmente no que atine à produção 101 

intelectual de docentes e discentes; que a Justiça autorizou a retomada da 102 

Avaliação Quadrienal da CAPES 2017-2020, mas manteve o impedimento da 103 

divulgação do resultado final da avaliação; que o PPGCOM dá início, nesta 104 

semana, aos seus primeiros exames de qualificação e que os demais, relativos à 105 

turma de 2020, devem ocorrer durante o mês de fevereiro, conforme prazo 106 

especial determinado pelo Colegiado em reunião anterior; que a Coordenação 107 

aguarda a aprovação das normas de retorno às atividades presenciais pelos 108 

Conselhos Superiores para trazer ao Colegiado a discussão sobre a volta ao 109 

regime presencial nas atividades de ensino do PPGCOM em 2022/1. Ao final, o 110 

coordenador agradeceu o empenho de todos e de todas durante o ano de 2021, 111 

referindo que se tratou de um ano com muitos desafios, mas também com 112 

conquistas importantes para o PPGCOM, desejou feliz natal e boas festas a todos. 113 

Os demais participantes expressaram, igualmente, votos de feliz natal e desejos 114 

de bom ano novo. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 115 

15h50min, sob a coordenação do professor Bruno Bernardo de Araújo. Eu, Bruna 116 

Cardoso Soares da Silva, estagiária na Secretaria do PPGCOM, lavrei a presente 117 

ata, a qual, após ciência de todos os presentes, vai assinada por mim e pelo 118 

presidente do Colegiado, prof. Bruno Bernardo de Araújo, devendo ser aprovada 119 

na próxima reunião. 120 
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Cuiabá, 14 de dezembro 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 


