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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 13ª REUNIÃO DO COLEGIADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

 

Aos seis dias do mês de agosto de 2021, deu-se início, às 14h10min, a reunião ordinária do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGCOM-
UFMT), por meio de videoconferência virtual, por mo�vo da crise sanitária, considerando recomendações
da Organização Mundial da Saúde, do Comitê da Covid-19 da UFMT e da administração superior da
UFMT. Es�veram presentes todos os membros �tulares: o coordenador, professor Bruno Bernardo de
Araújo, o vice-coordenador, professor Cristóvão Domingos de Almeida, as professoras Tamires Ferreira
Coêlho e Le�cia Xavier de Lemos Capanema, e o representante discente Pedro Augusto Pereira. A pauta
foi cons�tuída pelos seguintes pontos: 1) Processo 23108.065802/2021-03. Assunto: Aprovação de
minuta do Edital de Aluno Especial para 2021/2. Requerente: Coordenação; 2) Processo
23108.065868/2021-95. Assunto: Aprovação de minuta de Edital de Aluno Regular para 2022.
Requerente: Coordenação; 3) Processo 23108.018873/2021-17. Assunto: Estágio de Docência 2021/1.
Requerente: Talita Furtado de Queiroz Franco; 4) Processo 23108.034392/2021-41. Assunto: Mudança de
Orientação. Requerente: Professor Cristóvão Almeida. Discente: Lorena Karolina Bruschi. Relatora:
Professora Tamires Coêlho; 5) Processo 23108.059669/2021-48. Assunto: Trancamento de Matrícula no
Curso. Requerente: Mikhail Barros e Favalessa. Relator: Professor Cristóvão Almeida; 6) Homologação de
Cer�ficados de Suficiência de Língua Estrangeira; 7) Processo 23108.057900/2021-69. Assunto:
Manifestação sobre Adesão ao Programa de Qualificação dos Servidores Técnico-Administra�vos em
Educação - PQSTAE, Seleção 2022; 8) Processo 23108.060982/2021-29. Assunto: Manifestação sobre
aplicação de recursos do PROAP 2021 pelo PPGCOM. Requerente: PROPG; 9) Definição sobre pagamento
de anuidade 2021 da Compós. Requerente: Coordenação; 10) Apreciação de orçamento para migração
do site do PPGCOM para servidor externo pela empresa Blue Pause. Requerente: Coordenação; 11)
Manifestação sobre adesão do PPGCOM à XII Mostra de Pós-graduação da UFMT. Requerente: PROPG;
12) Informes e assuntos gerais. O presidente do Colegiado abriu a reunião pondo em apreciação a ata da
12ª reunião, realizada em junho de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Colegiado
aprovou a pauta da sessão e passou a deliberar. No item 1 da pauta, o coordenador colocou em
apreciação a minuta do edital de seleção simplificada para aluno especial para 2021/2. Conforme texto
da minuta, a oferta de vagas é a seguinte: 3 vagas para a disciplina “Esté�ca, Narra�va e Discurso''; 5
vagas para a disciplina “Cidadania e Representações Midiá�cas”; e 5 vagas para a disciplina de “Seminário
de Pesquisa”. Em apreciação, o representante discente sugeriu a não obrigatoriedade do “link” do
currículo La�es no formulário de inscrição, dados os eventos recentes envolvendo o servidor do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico que hospeda a Plataforma La�es. A sugestão foi
acatada pelo Pleno, que votou pela aprovação da minuta, por unanimidade. No item 2, a professora
Tamires Coêlho, membro da Comissão de Seleção de Aluno Regular para 2022, apresentou a minuta de
seleção de aluno regular para 2022, anteriormente apresentada em reunião do corpo docente. O
representante discente sugeriu incluir a informação de que as aulas poderão con�nuar a acontecer de
forma remota, o que somente será definido a par�r de decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, ouvido o Comitê de Prevenção da Covid-19 da UFMT. Todos concordaram, e o Colegiado
aprovou a minuta apresentada, por unanimidade, devendo a Coordenação encaminhá-la à Pró-reitoria de
pós-graduação para a publicação. No item 3, foi aprovado, por unanimidade, o Estágio de Docência, da
aluna Talita Furtado de Queiroz Franco, realizado em 2021/1. Passando ao item 4 da pauta, o Colegiado
decidiu, por unanimidade, pelo desligamento da aluna regular Lorena Karolina Bruschi, nos termos do
voto da relatora, professora Tamires Ferreira Coêlho, incluído nos autos do Processo Sei



18/08/2021 SEI/UFMT - 3814028 - Ata de Reunião

https://sei.ufmt.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14924355&infra_sistema… 2/3

23108.034392/2021-41. No item 5, o Colegiado aprovou o pedido de trancamento de matrícula no curso,
formulado pelo discente regular Mikhail Barros e Favalessa, para seis meses, no período de 30 de julho
de 2021 a 30 de janeiro de 2022, seguindo o voto do relator, professor Cristóvão Domingos de Almeida,
no Processo 23108.059669/2021-48, e o que dispõe a Resolução Consepe nº 81, de 30 de novembro de
2020. No item 6, o Pleno homologou os cer�ficados de proficiência em língua estrangeira, anteriormente
analisados pela Coordenação, dos seguintes alunos regulares: Pedro Augusto Elias Cardoso Pereira
(Processo 23108.062989/2021-85); Talita Maria Ormond Oliveira Prado (Processo 23108.063989/2021-
01); Maria Clara de Oliveira Mendes Cabral (Processo 23108.060963/2021-01); Eunice Maria Guntzel
Ramos (Processo 23108.058567/2021-13). O representante discente se absteve no item em que era parte
interessada. No ponto 7, o Colegiado se manifestou, por unanimidade, pela não adesão, neste momento,
ao Programa de Qualificação dos Servidores Técnicos-Administra�vos em Educação da UFMT, dadas as
limitações de infraestrutura e o número de docentes credenciados. O Pleno retomará a discussão sobre a
matéria em momento posterior. No item 8, o coordenador informou que o PPGCOM foi contemplado
com recursos do Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP) em 2021, com o valor de 5.000,00 reais
(cinco mil reais). Explicou que, para o recebimento dos recursos, o Programa precisa fazer um
planejamento do montante concedido, a ser encaminhado à CAPES, via PROPG, para aprovação. Após
discussão da matéria, o Colegiado decidiu aplicar o recurso da seguinte maneira: 50% para auxílio-
pesquisador, o que corresponde a 2.500,00 reais; 40% para auxílio-discente, o correspondente a 2.000,00
reais; e 10% para despesas de custeio, o equivalente a 500,00 reais. O Colegiado decidiu que, para 2021,
os auxílios a pesquisadores e discentes, na forma do que foi aprovado, serão restritos ao pagamento de
inscrições em eventos cien�ficos da área nos quais haja apresentação de trabalho, devendo priorizar-se
os eventos nacionais e internacionais. Do mesmo modo, decidiu-se que, no caso do auxílio-discente, deve
priorizar-se a concessão de um auxílio por vez a cada discente pleiteante, podendo abrir-se exceções em
caso de disponibilidade de recurso. O coordenador indicou que, posteriormente, apresentará ao
Colegiado uma minuta de resolução com a proposição de outros critérios para a distribuição dos recursos
do PROAP para os anos seguintes, já que o PPGCOM passará a receber, a par�r de agora, anualmente,
recursos do programa. No item 9, o Colegiado autorizou, por unanimidade, o pagamento da anuidade da
Compós, com recursos próprios, provenientes da receita ob�da com inscrições em processos sele�vos,
administrados pela Fundação Uniselva. A decisão se deu após o coordenador informar aos membros do
Colegiado que não obteve sucesso no pleito realizado junto à Pró-reitoria de pós-graduação, para que
aquela pró-reitoria pudesse auxiliar o Programa no pagamento da anuidade. Em seguida, no item 10 da
pauta, o coordenador apresentou o orçamento encaminhado pela empresa Blue Pause, de
Divinópolis/Minas Gerais, no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), para proceder à migração
do site do PPGCOM para servidor externo ao da UFMT, bem como construir medidas de acessibilidade na
página, conforme deliberação anterior do Colegiado. O Pleno aprovou, por unanimidade, o orçamento,
autorizando a Coordenação a tratar do pagamento, via recursos próprios, administrados pela Fundação
Uniselva, após o recebimento da receita prevista com as inscrições na seleção simplificada de aluno
especial 2021/2. No item 11, o Colegiado ra�ficou, por unanimidade, a decisão da Coordenação,
encaminhada à PROPG, pela adesão do PPGCOM à XII Mostra de Pós-graduação, que se realizará entre 1
e 7 de novembro de 2021. No item 12, atendendo a um pedido de informações do representante
discente, o coordenador comunicou o rito aprovado em reunião do corpo docente, em 5 de agosto de
2021, para discussão da minuta de regimento interno que se encontra em construção, com vistas ao
cumprimento do que determina a Resolução Consepe nº 81, de 30 de novembro de 2020. Solicitou
contribuição a�va do representante discente neste processo, comunicando que a minuta será
encaminhada, a todos os docentes e discentes, até o dia 11 de agosto de 2021, para discussão em
reunião extraordinária do corpo docente, a ser convocada para dia 25 de agosto de 2021, na qual a
representação discente deverá levar as sugestões dos alunos do PPGCOM. O Pleno ra�ficou o rito
aprovado em reunião do corpo docente. Esgotada a pauta, não tendo mais nada a tratar, a reunião foi
encerrada às 16h55min, sob a coordenação do professor Bruno Bernardo de Araújo. Eu, Bruna Cardoso
Soares da Silva, estagiária na Secretaria do PPGCOM, lavrei a presente ata, a qual, após ciência de todos
os presentes, vai assinada por mim e pelo presidente do Colegiado, professor Bruno Bernardo de Araújo,
devendo ser aprovada na próxima reunião.
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Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO BERNARDO DE ARAUJO, Coordenador(a) do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação - PPGCOM/FCA - UFMT, em 13/08/2021, às 16:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Cardoso Soares da Silva, Usuário Externo, em
13/08/2021, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3814028 e
o código CRC 85158CBE.
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