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ATA DA 19ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM COMUNICAÇÃO DA UFMT 

 

Aos dez dias do mês de fevereiro de 2022, deu-se início, às 17h40min, a décima 1 

nona reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 2 

Universidade Federal de Mato Grosso (PPGCOM-UFMT), convocada pela 3 

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

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

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

da UFMT. Estiveram presentes os seguintes membros titulares do Colegiado do 7 

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

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

Letícia Xavier de Lemos Capanema, representante da linha Estéticas e Narrativas 10 

e o representante discente no Colegiado, Thiago de Freitas Toledo. Em 11 

substituição da professora Jociene Ferreira Pedrini, que justificou ausência, a 12 

Coordenação convocou o professor Luãn José Vaz Chagas, membro suplente, 13 

para assumir a titularidade nesta sessão. A reunião teve início com uma saudação 14 

aos presentes pelo coordenador do PPGCOM em face da realização da primeira 15 

sessão ordinária do Colegiado em 2022. Em seguida, o coordenador colocou em 16 

apreciação a ata da 18ª reunião do Colegiado, a qual foi aprovada, por 17 

unanimidade, sem retificações. Ao contínuo, colocou-se em apreciação a pauta 18 

da sessão, que foi, igualmente, aprovada, pela unanimidade dos membros, 19 

ficando constituída da seguinte maneira: 1) Processo 23108.007864/2022-73. 20 

Assunto: Homologação de Calendário Interno do PPGCOM em 2022/1 e dos 21 

horários das disciplinas. Requerente: 22 

Coordenação. 2) Processo 23108.007856/2022-27. Assunto: Aprovação de 23 

Edital de Seleção Simplificada de Aluno Especial para o primeiro semestre letivo 24 

de 2022. Requerente: Coordenação. 3) Processo 23108.006660/2022-15. 25 

Assunto: Aproveitamento de Disciplina. Requerente: Eunice Maria Guntzel 26 

Ramos. Relatora: Professora Letícia 27 

Capanema. 4) Processo 23108.002066/2022-55. Assunto: Aproveitamento de 28 

Disciplina. Requerente: Eunice Maria Guntzel Ramos. Relatora: Professora 29 

Letícia Capanema. 5) Processo 23108.002492/2022-99. Assunto: 30 

Aproveitamento de Créditos/Disciplina. Requerente: Suzana Rosa Ataíde da 31 

Conceição. Relatora: Professora Tamires Ferreira 32 

Coêlho. 6) Processo 23108.005833/2022-88. Assunto: Homologação de 33 

Proficiência em Língua Estrangeira. Requerente: Maurício Rodrigues 34 

Pinto. 7) Processo 23108.004731/2022-45. Assunto: Aprovação de Banca e 35 

Autorização de Exame de Qualificação. Requerente: Talita Furtado de Queiroz 36 

Franco/Orientador: Professor Pedro Pinto de Oliveira. 37 

8) Processo 23108.003490/2022-17. Assunto: Aprovação de Banca e 38 

Autorização de Exame de Qualificação. Requerente: Eunice Maria Guntzel 39 

Ramos/Orientador: Professor Cristóvão Domingos de Almeida. 40 

9) Processo 23108.003969/2022-53. Assunto: Aprovação de Banca e 41 

Autorização de Exame de Qualificação. Requerente: Elisa Calvete Ulema 42 

Ribeiro/Orientadora: Professora Letícia Xavier de Lemos Capanema. 10) 43 

Processo 23108.007897/2022-13. Assunto: Pedido de Prorrogação de Exame de 44 
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Qualificação. Requerente: Karina Stein de Lucas Gonçalves/Orientador: 45 

Professor Bruno Bernardo de Araújo. 11) Homologação dos indicados para a 46 

representação discente na Comissão de Bolsas. 12) Outros assuntos. 13) 47 

Informes. Aprovada a pauta, o Colegiado passou a deliberar. Na análise do item 48 

1 da pauta, que trata do calendário interno do PPGCOM para 2022/1, a 49 

professora Tamires Coêlho sugeriu que fossem incluídos os prazos de 50 

qualificação e de defesa do semestre. Já a professora Letícia Capanema sugeriu 51 

a inclusão do prazo para apresentação do certificado de proficiência em língua 52 

estrangeira pelos alunos. Em votação, o Plenário homologou, por unanimidade, 53 

o calendário interno do PPGCOM para 2022/1, com a inclusão das sugestões, e 54 

os horários das disciplinas, ambos os documentos apresentados pela 55 

coordenação. No item 2, o Colegiado decidiu aprovar, por unanimidade, a minuta 56 

de edital de seleção simplificada de aluno especial para o semestre letivo 2022/1, 57 

autorizando a coordenação a fazer a inclusão do número de vagas, após o 58 

período de matrícula dos alunos regulares, ouvidos os docentes das respectivas 59 

disciplinas. No item 3 da pauta, a relatora, professora Letícia Capanema, 60 

apresentou voto favorável ao pedido de aproveitamento de disciplina, requerido 61 

pela aluna Eunice Maria Guntzel. Em votação, o Plenário aprovou, por 62 

unanimidade, o voto da relatora, exarado nos autos do Processo 63 

Sei 23108.006660/2022-15. No item 4, a professora Letícia Capanema, 64 

igualmente relatora, apresentou voto favorável ao pedido de aproveitamento de 65 

créditos, formulado pela aluna no Processo 23108.002066/2022-55. Por 66 

unanimidade, o Colegiado aprovou o parecer/voto da relatora. No item 5 da pauta, 67 

a relatora, professora Tamires Ferreira Coêlho, apresentou voto favorável ao 68 

pedido de aproveitamento de disciplina, formulado pela aluna Suzana Rosa 69 

Ataíde da Conceição, com a ressalva de que devem ser aproveitados apenas 2 70 

créditos, relativos a 30h, dado que a disciplina em causa foi ofertada em regime 71 

de cotutela, entre o PPGCOM-UFMT e o PPGCOM-UFC, sendo que os créditos 72 

relativos ao PPGCOM-UFMT já constam do histórico da aluna requerente. O 73 

Colegiado seguiu o entendimento da relatora e aprovou o seu voto por 74 

unanimidade. Já no item 6 da pauta, por unanimidade, o Colegiado homologou o 75 

certificado de proficiência em língua estrangeira, anteriormente aprovado pela 76 

Coordenação, do aluno Maurício Rodrigues Pinto. No item 7, por unanimidade, o 77 

Colegiado seguiu entendimento preliminar da coordenação, nos autos do 78 

Processo Sei 23108.004731/2022-45, aprovando a constituição da banca 79 

examinadora, com a consequente autorização de exame de qualificação da aluna 80 

Talita Furtado de Queiroz Franco, orientanda do Professor Doutor Pedro Pinto de 81 

Oliveira, com coorientação do Professor Doutor Vitor de Sousa, nos termos do 82 

formulário de solicitação encaminhado no processo. No item 8, por unanimidade, 83 

o Colegiado aprovou a constituição da banca examinadora e autorizou o exame 84 

de qualificação da aluna Eunice Maria Guntzel Ramos, orientanda do Professor 85 

Doutor Cristóvão Domingos de Almeida, nos termos do formulário de solicitação 86 

encaminhado no Processo Sei 23108.003490/2022-17. Passando ao item 9, o 87 

Colegiado analisou o pedido de autorização de exame de qualificação da aluna 88 

Elisa Calvete Ulema Ribeiro. A professora Letícia Capanema, que orienta a 89 

mestranda, explicou que, apesar de ainda faltarem dois créditos em disciplinas 90 

optativas no histórico da requerente, o que impediria o exame segundo a norma 91 
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do atual regimento, a aluna se manifestou nos autos no sentido de migrar para o 92 

novo regimento interno, aprovado em 14 de dezembro de 2021, com base no qual 93 

os créditos faltantes seriam cobertos por meio de atividades curriculares, cujas 94 

comprovações foram enviadas nos processos Sei 23108.007824/2022-21 95 

e23108.007968/2022-88. Diante da manifestação da aluna e da aprovação do 96 

novo regimento interno do PPGCOM pelo Colegiado, o Plenário entendeu, por 97 

unanimidade, que não haveria prejuízo ao regime didático do Programa, 98 

autorizando, com isso, o exame de qualificação da requerente e a constituição da 99 

banca examinadora, nos termos do pedido enviado no processo 100 

Sei 23108.003969/2022-53. No item 10 da pauta, o presidente procedeu à leitura 101 

das razões apresentadas pela aluna Karina Stein de Luca Gonçalves nos autos 102 

do Processo Sei 23108.007897/2022-13, nos quais solicita prorrogação de 103 

exame de qualificação pelo prazo de 90 dias, contados a partir de 1 de março de 104 

2022, com fundamento na Instrução Normativa PROPG - PRÓ-REITOR(A) - 105 

UFMT no 02, de 01 de setembro de 2021. Após a leitura das razões da aluna, o 106 

professor Bruno Araújo, orientador da aluna, reiterou manifestação já feita nos 107 

autos, no sentido de que concorda com o pedido, por entender que existem 108 

razões para tal. Em votação, por unanimidade, o Plenário aprovou o pedido de 109 

prorrogação de exame de qualificação da requerente, nos termos em que fora 110 

realizado. No item 11, o Colegiado homologou os seguintes nomes para 111 

comporem a representação discente na Comissão de Bolsas do PPGCOM: Yan 112 

Lucas da Silva, como membro titular, e Thiago de Freitas Toledo, como membro 113 

suplente. No item 12, dedicado a outros assuntos, o Colegiado chancelou os 114 

nomes, sugeridos pela professora Letícia Capanema da professora Esther 115 

Hamburger, da Universidade de São Paulo ou do Professor René Oliveira França, 116 

do Instituto Federal de Goiás, nesta ordem, como possíveis convidados para 117 

proferirem a Aula Inaugural do Semestre 2022/1. Em seguida, a professora 118 

Tamires Coêlho manifestou que, no âmbito das articulações da Reclivagem dos 119 

GTs da Compós, os propositores do GT de Comunicação Organizacional lhe 120 

encaminharam pedido de apoio institucional. No mesmo sentido, o professor Luãn 121 

Chagas manifestou pedido para que o PPGCOM possa apoiar o GT de Estudos 122 

Radiofônicos. O professor Bruno Araújo mencionou que recebeu solicitação, 123 

igualmente, de apoio ao GT de Estudos de Jornalismo, bem como, fez saber que 124 

a professora Pâmela Craveiro solicitou apoio do PPGCOM ao GT de Infâncias e 125 

Juventudes. A vice-coordenadora, professora Tamires Coêlho, salientou a 126 

importância de que os pesquisadores e as pesquisadoras do PPGCOM possam 127 

ser signatários de GTs na Reclivagem. Diante das manifestações, o coordenador 128 

afirmou que levaria o assunto a uma reunião ampliada de professores, para que, 129 

além dos apoios individuais de cada qual, o PPGCOM possa fazer as opções de 130 

voto do Programa no processo de Reclivagem, coletivamente. Em informes, no 131 

item 13, o coordenador informou que: (i) sobre o retorno às atividades 132 

presenciais, que aguarda manifestação da Pró-reitoria de Pós-graduação, em 133 

reunião do Comitê de Pós-graduação agendada para 11 de fevereiro de 2022, 134 

bem como definições por parte da Comissão Interna de Biossegurança da FCA 135 

acerca das condições de infraestrutura para o retorno; (ii) que foi publicada a 136 

Resolução CONSEPE nº 197, de 13 de dezembro de 2021, com validade desde 137 

3 de fevereiro de 2022, que trata da política de ações afirmativas para negros/as 138 
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autodeclarados/as (pretos/as pardos/as), quilombolas, indígenas, pessoas com 139 

deficiência, pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis) na pós-140 

graduação da UFMT. Entre outras questões, a norma determina que serão 141 

ofertadas, anualmente, no mínimo 20% de vagas para candidatos de tais grupos 142 

nos processos seletivos da pós-graduação; que conforme PORTARIA CAPES Nº 143 

190, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021, que estabelece o calendário da CAPES 144 

para o Coleta ano base 2021, os PPG devem preencher, até 31 de março de 145 

2022, os dados cadastrais do Programa, incluindo docentes, discentes e 146 

trabalhos de conclusão de curso). Os demais dados, como a produção intelectual 147 

devem ser preenchidos até 31 de março de 2023. Diante disso, tão logo a 148 

coordenação conclua o lançamento dos dados objetivos, trará a proposta de 149 

criação de uma comissão para preenchimento dos dados qualitativos do 150 

Programa; e (iii) que a coordenação ainda aguarda a portaria de homologação do 151 

novo Regimento Interno do PPGCOM cuja publicação acabou por atrasar devido 152 

a um problema técnico envolvendo o sistema de emissão de portarias – SISPORT 153 

– conforme informações da Chefia de Gabinete da PROPG. Não tendo mais nada 154 

a tratar, a reunião foi encerrada às 19h35min, sob a coordenação do professor 155 

Bruno Bernardo de Araújo. Eu, Bruna Cardoso Soares da Silva, estagiária na 156 

Secretaria do PPGCOM, lavrei a presente ata, a qual, após ciência de todos os 157 

presentes, vai assinada por mim e pelo presidente do Colegiado, prof. Bruno 158 

Bernardo de Araújo, devendo ser aprovada na próxima reunião. 159 

 

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022 

 

 

 

PROF. DR. BRUNO BERNARDO DE ARAÚJO 

Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
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