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ATA DA 20ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DA UFMT  

(AMPLIADA AO CORPO DOCENTE) 
 
 

Aos quatro dias do mês de março de 2022, deu-se início, às 14h30min, à 1 
vigésima 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 extraordinária e ampliada a todo o 4 
corpo docente do Programa. A sessão ocorreu por videoconferência, por causa 5 
da crise sanitária, seguindo as recomendações de biossegurança da Faculdade 6 
de Comunicação e Artes e da UFMT. Estiveram presentes os seguintes 7 
membros titulares do Colegiado: o seu presidente e coordenador do PPGCOM, 8 
Professor Doutor Bruno Bernardo de Araújo, a vice-presidente e vice-9 
coordenadora, Professora Doutora Tamires Ferreira Coêlho, a representante da 10 
linha de Política e Cidadania, Professora Doutora Jociene Carla Ferreira 11 
Bianchini Pedrini, a representante da linha de Estéticas e Narrativas, Professora 12 
Doutora Letícia Xavier de Lemos Capanema, e o representante discente, 13 
Thiago de Freitas Toledo. Compareceram, igualmente, à reunião, os 14 
professores doutores Thiago Cury Luiz e Vinicius Gudes Pereira de Souza. 15 
Justificaram ausência perante a Coordenação os professores Andréa Ferraz 16 
Fernandez, Cristóvão Domingos de Almeida, Pedro Pinto de Oliveira e Luãn 17 
José Vaz Chagas. A professora Pâmela Saunders Uchôa Craveiro encontra-se 18 
no gozo de licença-maternidade. Ao abrir a sessão, o presidente colocou em 19 
apreciação a ata da 19ª Reunião do Colegiado, a qual foi aprovada, por 20 
unanimidade, sem retificações. Ao contínuo, colocou-se em apreciação a pauta 21 
da sessão, que foi, igualmente, aprovada, por unanimidade, constituída pelos 22 
seguintes itens: 1) Processo 23108.009045/2022-61. Requerente: Pró-reitor de 23 
Ensino de Pós-graduação. Assunto: Retorno das atividades presenciais na pós-24 
graduação. 2) Processo 23108.007941/2022-95. Assunto:  Homologação de 25 
decisão ad referendum do Colegiado. Assunto: Aprovação de Banca e Exame 26 
de Qualificação. Requerente: Márcio Camilo da Cruz/Orientandor: Professor 27 
Luãn José Vaz Chagas. Título do trabalho: “Características do Jornalismo 28 
Declaratório em Cuiabá durante o período eleitoral: uma análise do site 29 
MídiaNews”. 3) Processo 23108.009053/2022-15. Assunto: Homologação de 30 
Proficiência em Língua Estrangeira. Requerente: Marcio Camilo da Cruz. 4) 31 
Processo 23108.009793/2022-43. Assunto: Pedido de Prorrogação de Exame 32 
de Qualificação. Requerente: Kely Cristina Mendonça Couto/Orientadora: 33 
Professora Pâmela Saunders Uchôa Craveiro. Coorientador: Professor Bruno 34 
Bernardo de Araújo. 5) Processo 23108.074103/2021-46. Assunto: Criação da 35 
Disciplina Estágio de Docência II. Requerente: Coordenação. 6) Processo 36 
23108.014467/2022-58. Assunto: Análise de Minuta de Quadro de Atividades 37 
Curriculares. Requerente: Coordenação. 7) Planejamento Estratégico e 38 
Autoavaliação 2021. Requerente: Comissão de Autoavaliação. 8) Informes. 39 
Aprovada a pauta, o Colegiado passou à sua análise e deliberação. No item 1, 40 
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que trata de instrução da Pró-reitoria de Pós-graduação para que os programas 41 
definam o plano de retorno às atividades presenciais em 2022/1, após ampla 42 
discussão, o Colegiado decidiu, por unanimidade: (i) que mantendo o calendário 43 
do semestre já aprovado, as aulas terão início na semana de 21 de março, de 44 
forma remota, e passarão ao regime presencial a partir de 25 de abril, 45 
atendendo a uma das alternativas apresentadas pela PROPG (Alternativa A do 46 
Ofício 010/2022-PROPG); a exceção será para a disciplina de Metodologias de 47 
Pesquisa em Comunicação, que ocorrerá de forma totalmente remota, pelo fato 48 
de a docente responsável residir em Barra do Garças; (ii) que a coordenação 49 
deverá registrar, no plano a ser encaminhado à Pró-Reitoria, as dificuldades 50 
estruturais de infraestrutura e recursos humanos do PPGCOM no momento em 51 
que dará início às atividades presenciais, tendo funcionado, até aqui, de forma 52 
totalmente remota, desde o recebimento de sua primeira turma, em agosto de 53 
2020: destaca-se a ausência de um servidor técnico-administrativo para atuar 54 
na condição de secretário da pós-graduação, o que dificulta o trabalho 55 
administrativo e limita a possibilidade de abertura da secretaria de forma 56 
integral. Nesse sentido, o Colegiado decidiu que, embora devesse funcionar 57 
também no período noturno, quando as disciplinas obrigatórias são ofertadas, 58 
a secretaria funcionará apenas no turno vespertino, até que a UFMT responda, 59 
positivamente, à demanda de um servidor técnico, já formulada pela 60 
coordenação em processo com início em 2019. Quanto às normas de 61 
biossegurança, o Colegiado seguirá as recomendações da Comissão Interna 62 
de Biossegurança da FCA, nos termos do Plano de Retorno aprovado pelos 63 
Conselhos Superiores. Passando ao item 2 da pauta, o Colegiado chancelou, 64 
por unanimidade, a decisão ad referendum da Coordenação, que aprovou a 65 
banca e autorizou o exame de qualificação do estudante Marcio Camilo da Cruz, 66 
da turma de 2021. No item 3, o Colegiado homologou, por unanimidade, o 67 
certificado de proficiência em língua estrangeira apresentado pelo estudante 68 
Marcio Camilo da Cruz, considerado pela coordenação na aprovação ad 69 
referendum da banca de qualificação do aluno, conforme aludido no item 70 
anterior da pauta. No item 4, que trata de requerimento de prorrogação de prazo 71 
para a realização de exame de qualificação, o Colegiado acolheu, por 72 
unanimidade, o pedido da aluna Kely Cristina Mendonça Couto, da turma de 73 
2020, com fundamento na Instrução Normativa PROPG 02, de 1 de setembro 74 
de 2021, para conceder dilação de prazo de 90 dias, a partir da presente data, 75 
com a ressalva de que a decisão ora tomada não altera o prazo regular para a 76 
conclusão do curso de mestrado, de 24 meses, ficando a pós-graduanda com 77 
tempo reduzido entre o exame de qualificação e a data para a realização de sua 78 
defesa final, que deve ocorrer até final de julho de 2022. Absteve-se o 79 
presidente, que é coorientador da pós-graduanda. No item 5 da pauta, o 80 
Colegiado decidiu, por unanimidade, modificar a grade curricular do Programa, 81 
para criar a disciplina de Estágio de Docência II, com carga-horária de 30h, o 82 
equivalente de 2 créditos, de forma a atender o disposto no Artigo 118 do 83 
Regimento Interno do PPGCOM, que prevê a possibilidade de o estudante 84 
cursar até dois semestres de estágio de docência. Passando ao item 6, também 85 
por unanimidade, o Colegiado aprovou a minuta de quadro de atividades 86 
curriculares apresentada pela coordenação, a qual já havia sido discutida em 87 
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reunião do corpo docente do Programa, no contexto do processo de adaptação 88 
do Regimento às novas normas de funcionamento da pós-graduação stricto 89 
sensu na UFMT. A decisão foi tomada com fundamento no que dispõe o Artigo 90 
114 do Regimento Interno, que prevê a existência de atividades suscetíveis de 91 
concessão de crédito aos pós-graduandos, como requisito para a conclusão do 92 
curso. Aprovado o quadro de atividades curriculares, a coordenação 93 
apresentará ao Pleno, em reunião subsequente, minuta de resolução acerca de 94 
como se dará a homologação das atividades desenvolvidas pelos alunos. No 95 
item 7, o presidente da Comissão de Autoavaliação, professor Thiago Cury 96 
Luiz, informou que, após reunião da Comissão, está articulando, juntamente 97 
com a coordenação, o encontro anual de autoavaliação do PPGCOM, propondo 98 
a sua realização nos dias 29 e 30 de março de 2022, no período matutino. O 99 
Pleno acolheu a proposta, sem ressalvas. O coordenador do PPGCOM 100 
destacou a importância do encontro, como uma prática permanente no sentido 101 
de avaliar o desempenho do PPGCOM em relação aos requisitos previstos nas 102 
fichas de avaliação da área, bem como a resposta do Programa às metas 103 
traçadas em seu planejamento estratégico para o quadriênio 2021-2024. 104 
Finalizada a pauta deliberativa, o coordenador passou aos informes, que 105 
constituem o item 8 da pauta. O professor Vinicius Souza informou que o 106 
estudante Raylson Chaves, seu orientando, da turma de 2020, manifestou 107 
intenção de desligar-se do Programa, por razões de saúde agravadas pela 108 
circunstância da pandemia do novo coronavírus. O professor acrescentou, 109 
todavia, que o coordenador do PPGCOM havia colocado a hipótese de o aluno 110 
pedir um trancamento de matrícula, para que possa realizar o tratamento 111 
necessário e retornar às atividades ao final do período concedido, cenário que 112 
o orientador ficou de ponderar junto do estudante. Em seguida, o coordenador 113 
informou o seguinte: (i) que o novo Regimento Interno do PPGCOM já se 114 
encontra em vigor, tendo sido homologado pela Portaria PROPG-UFMT nº 16-115 
N, de 17 de fevereiro de 2022. O coordenador fez menção às principais 116 
alterações da nova norma regimental, como a estrutura de concessão de 117 
créditos, salientando que o regimento se aplica, inteiramente, aos novos alunos 118 
matriculados em 2022, enquanto os alunos das turmas de 2020 e 2021 poderão 119 
permanecer sob a égide do regimento anterior, podendo, no entanto, caso 120 
queiram, migrar para as novas regras, mediante manifestação ao Colegiado por 121 
meio de processo no Sei; (ii) que a aula inaugural do semestre ocorrerá no dia 122 
17 de março de 2022, às 19h00, proferida pela Professora Doutora Esther 123 
Hamburger, da Universidade de São Paulo, com o tema “A crise da democracia 124 
vista pelo audiovisual”; (iii) que a coordenação realizará reunião com o corpo 125 
discente do Programa na semana de abertura do semestre, para apresentar as 126 
linhas gerais do novo regimento e retirar dúvidas dos estudantes sobre prazos 127 
e outras questões administrativas do Programa; (iv) que é fundamental que os 128 
docentes atualizassem os seus currículos na plataforma Lattes, de forma a que 129 
a coordenação possa proceder à importação dos dados para o preenchimento 130 
do Coleta CAPES 2021; (v) que, no âmbito do processo de reclivagem realizado 131 
a cada quatro anos, a Compós passará a ter 24 Grupos de Trabalho, em face 132 
dos 20 GT atuais,  conforme decidido na última reunião do Conselho da 133 
Compós. Assim, cada Programa associado poderá, por meio do seu 134 
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coordenador, votar em até 24 propostas de GT, entre aquelas apresentadas ao 135 
Conselho na reunião de junho de 2022. Como tal, o coordenador explicou que 136 
enviará e-mail com pedido para que cada docente do PPGCOM indique, por 137 
ordem de prioridade, os nomes de até 5 Grupos de Trabalho que gostaria de 138 
ver aprovados. Em seguida, o coordenador e a vice-coordenadora farão uma 139 
compilação das manifestações no sentido de levarem ao Conselho um voto 140 
representativo do corpo docente do PPGCOM. De igual forma, o coordenador 141 
solicitou que cada docente seja signatário de propostas de GT, já que cada 142 
professor de PPG associado pode apoiar até duas propostas, de modo que o 143 
PPGCOM aumente a sua presença nas articulações em torno da reclivagem; 144 
(vi) que a CAPES alterou as regras da política de concessão de bolsas, por 145 
meio da Portaria nº 40, de  24 de fevereiro de 2022 e que o Programa ainda 146 
aguarda informações sobre a concessão de cotas de bolsas relativas ao ano 147 
em curso; (vii) que a empresa contratada para o serviço já iniciou o processo 148 
de migração do site do PPGCOM para um servidor externo, conforme decidido 149 
em reunião anterior, bem como para um domínio externo, já que a UFMT não 150 
disponibiliza a criação de subdomínios para vinculação a servidores externos, 151 
tal como solicitado, por questões de segurança. Assim, o PPGCOM terá de 152 
arcar com as despesas de compra de domínio e hospedagem a partir do atual 153 
processo de migração; (viii) que estão abertas, até 6 de março, as inscrições 154 
para a seleção simplificada de aluno especial relativa ao primeiro semestre de 155 
2022; (ix) que a disciplina de Tópicos especiais em Comunicação I: Escrevendo 156 
ciência frente à pandemia, aprovada na oferta de 2022/1, teve de ser cancelada 157 
porque não obteve o número mínimo de três matriculados, conforme norma da 158 
PROPG, para poder funcionar; (x) que, desde dezembro de 2021, foram 159 
realizados os exames de qualificação dos seguintes alunos, todos da turma de 160 
2020: Maria Clara Cabral, Pedro Augusto Pereira, Eunice Maria Guntzel Ramos, 161 
Elisa Calvete Ulema Ribeiro, Marcio Camilo da Cruz e Talita Furtado de Queiroz 162 
Franco. Após os informes da coordenação, a professora Letícia Xavier de 163 
Lemos Capanema informou o pleno que assumiu a supervisão do Cineclube 164 
Coxiponés, da UFMT, pelo que recebeu felicitações do coordenador e de 165 
colegas presentes na reunião. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi 166 
encerrada às 17h10min, sob a coordenação do professor Bruno Bernardo de 167 
Araújo. Eu, Bruno Bernardo de Araújo, coordenador do PPGCOM, lavrei a 168 
presente ata, a qual, após ciência de todos os presentes, vai assinada por mim 169 
devendo ser aprovada na próxima reunião. 170 

 

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


