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ATA DA 17ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO DA UFMT 

 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2021, deu-se início, às 14h25min, a 1 

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

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

convocada de forma ordinária e ampliada a todo o corpo docente do Programa. A 4 

sessão ocorreu por meio de videoconferência virtual, por motivo da crise sanitária, 5 

considerando recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Comitê da 6 

Covid-19 da UFMT e da administração superior da UFMT. Estiveram presentes 7 

todos os membros titulares do Colegiado do PPGCOM-UFMT: o presidente do 8 

Colegiado, professor Bruno Bernardo de Araújo, o professor Cristóvão Domingos 9 

de Almeida, vice-coordenador, a professora Letícia Capanema, representante da 10 

linha Estéticas e Narrativas, a professora Tamires Ferreira Coêlho, representante 11 

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

Toledo. Também participaram da sessão as professoras Jociene Pedrini e Pâmela 13 

Craveiro, e os professores Luãn Chagas, Vinicius Souza e Thiago Cury Luiz. 14 

Justificaram ausências os professores Andréa Ferraz Fernandez, que se encontra 15 

em período de férias, e o professor Pedro Pinto de Oliveira, que participa de 16 

evento acadêmico. No início da sessão, o presidente deu boas-vindas e explicou 17 

que, não obstante todos pudessem participar das discussões, nas votações, 18 

apenas os membros titulares do Colegiado deveriam votar, cumprindo-se, assim, 19 

a norma regimental. Iniciando os trabalhos, o presidente colocou em apreciação 20 

a ata da 16ª reunião do Colegiado, realizada em 22 de outubro de 2021, e a ata 21 

da 7ª reunião do corpo docente do PPGCOM, ocorrida em 3 de setembro de 2021, 22 

obtendo-se a aprovação de ambas as atas, por unanimidade e sem retificações. 23 

Na sequência, o presidente colocou em discussão a pauta da sessão, com o 24 

pedido de inclusão de alguns itens, os quais foram acatados, e a pauta, aprovada, 25 

por unanimidade. Após a inclusão dos itens propostos pela presidência, a pauta 26 

da sessão ficou constituída pelos seguintes pontos: 1) Processo 27 

23108.049078/2021-62. Assunto: Aprovação de Relatório de Estágio de 28 

Docência. Requerente: Maurício Rodrigues Pinto. 2) Processo 29 

23108.091616/2021-11. Assunto: Homologação de Certificado de Proficiência em 30 

Língua Estrangeira. Requerente: Kely Cristina Mendonça Couto. 3) 31 

Processo 23108.090867/2021-89. Assunto: Homologação do Resultado da 32 

Eleição para a Coordenação do PPGCOM - Biênio 2022-2023. Requerente: 33 

Comissão Eleitoral. 4) Processo 23108.104462/2021-35. Assunto: Aditivo ao 34 

Plano de Trabalho 4.039.010/ Fundação Uniselva. Requerente: Coordenação. 5) 35 

Eleição dos membros docentes do Colegiado do PPGCOM, para o biênio 2022-36 

2023. 6) Eleição de membros docentes para a Comissão de Bolsas do PPGCOM. 37 

7) Processo 23108.102061/2021-41. Assunto: Licença-maternidade de docente e 38 
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designação de coorientação para o período. Requerente: Pâmela Saunders 39 

Uchôa Craveiro. 8) Planejamento da oferta de disciplinas para 2022/1. 9) 40 

Autoavaliação do semestre letivo 2021/2. 10) Outros assuntos. Após a aprovação 41 

da pauta, o presidente da sessão passou aos informes. Informou que: houve uma 42 

expressiva participação de discentes do PPGCOM na XII Mostra de Pós-43 

graduação da UFMT e que, ao final do evento, o aluno Antonio Carlos da Silva foi 44 

premiado com certificação de mérito pela pesquisa apresentada; recordou que a 45 

avaliação dos trabalhos apresentados pelo PPGCOM no evento foi feita por uma 46 

Comissão Interna, aprovada em Colegiado e composta pela professora Letícia 47 

Capanema e Jociene Pedrini e pelo professor Vinicius Souza; que a Avaliação 48 

Quadrienal 2017-2020 continua sobrestada por força de decisão judicial, contra a 49 

qual a CAPES interpôs recurso e aguarda deliberação do Tribunal Regional 50 

Federal da 2ª Região, cujo presidente, instado a cassar a liminar que suspendeu 51 

a avaliação, indeferiu o pedido da Autarquia Federal. E que, embora a avaliação 52 

anterior esteja suspensa, deixando a todos em estado de incerteza e 53 

vulnerabilidade, a Presidência da CAPES publicou a Portaria 190, de 24 de 54 

novembro de 2021, prevendo o calendário de preenchimento do relatório Coleta- 55 

ano base 2021, com vencimento do primeiro prazo em 31 de março de 2022; que, 56 

na última reunião do Conselho da Compós, foi anunciado o lançamento do novo 57 

site da Associação, com informações sobre todos os programas e a criação de 58 

uma área de associados, a partir da qual as coordenações poderão emitir os 59 

boletos de pagamento das anuidades de seus programas, facilitando, assim, o 60 

trâmite administrativo; mencionou, ainda, que, na mesma reunião, o Conselho 61 

votou as datas para as chamadas de trabalho do próximo Encontro Anual, que 62 

acontecerá em 2022, ainda de forma remota, e será organizado pelo PPGCOM 63 

da Universidade Federal do Maranhão, Campus de Imperatriz; que a minuta do 64 

novo regimento interno do PPGCOM se encontra em análise por uma relatora do 65 

Comitê de Pós-graduação da PROPG; que a recomendação da Pró-reitoria de 66 

Ensino de Pós-graduação, explicitada em reunião do Comitê de Pós-graduação, 67 

é para que os Programas retomem as suas atividades presenciais no início do 68 

semestre letivo 2022/1, que é em março, e não apenas em abril, como acontecerá 69 

com o ensino de graduação; salienta o presidente, no entanto, que essa é uma 70 

discussão que precisará ser feita pelo Colegiado, articulada com as 71 

recomendações da Comissão de Biossegurança da FCA; que os recursos do 72 

PROAP, destinados ao PPGCOM, foram integralmente utilizados, no valor de R$ 73 

5.000 reais, por meio de duas rubricas, conforme deliberação do Colegiado: 74 

Auxílio a pesquisadores e Auxílio-Discente; esclareceu, ainda, que enviaram 75 

pedidos de auxílio, os quais foram deferidos, os docentes: Letícia Capanema, 76 

Bruno Araújo, Tamires Coêlho, Pâmela Craveiro e Jociene Pedrini; entre os 77 

discentes, receberam recursos os estudantes: Safira Campos, Pedro Augusto 78 

Pereira, Weverton Costa, Suzana Ataíde e Maria Clara Cabral; que a UFMT 79 
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publicou, recentemente, o resultado preliminar do Edital de Apoio à Pesquisa, 80 

tendo sido contemplados os professores Cristóvão Almeida e Tamires Coêlho, aos 81 

quais o presidente parabenizou, salientando a importância desse tipo de fomento 82 

para o fortalecimento da pesquisa no PPGCOM; que já foi realizada a contratação 83 

da empresa BluePause, por meio da Fundação Uniselva, para realizar a migração 84 

do site do PPGCOM para um servidor externo ao da UFMT, de forma a garantir 85 

maior espaço e menos instabilidade operacional, bem como para a inserção de 86 

medidas de acessibilidade ao site, conforme deliberação colegiada anterior, sendo 87 

que o trabalho será realizado nos próximos meses; que o prazo final para a 88 

realização do exame de qualificação dos alunos da turma de 2020 se aproxima, 89 

tendo sido fixado pelo Colegiado até o final de fevereiro de 2022 e que, para tal, 90 

é necessário que orientandos e orientadores observem os requisitos exigidos pelo 91 

Regimento Interno e solicitem ao Colegiado, com a brevidade necessária, a 92 

aprovação da banca de qualificação, cujo formulário está disponível no site do 93 

Programa; que acontece, nos dias 8 e 9 de dezembro de 2021, o Simpósio 94 

Experiências Metodológicas na Comunicação, coorganizado pelo PPGCOM, por 95 

meio da professora Pâmela Craveiro, em parceria com o PPGCOM da UFRGS; 96 

que os docentes façam um esforço para encaminhar pedidos de divulgação de 97 

sua produção recente e dos eventos de que vão participar ao Projeto Tornar 98 

Comum, por meio do formulário disponível no site do Programa; que a Seleção 99 

de Aluno Regular de 2022 obteve 20 inscritos, dos quais 2 obtiveram isenção da 100 

taxa de inscrição por serem servidores da UFMT; mencionou, ainda que,  das 18 101 

inscrições com pagamento da taxa de inscrição, o PPGCOM obteve uma receita 102 

de R$ 3.630,60. Já em relação ao certame de aluno especial para 2021/2, o 103 

coordenador informou que houve a efetivação de 11 matrículas em disciplinas por 104 

alunos especiais, contabilizando-se uma receita de R$ 2.218,70, sendo tais 105 

valores os que constam do extrato retirado na data de hoje, do site da Fundação 106 

Uniselva. Finalizados os informes da coordenação, os membros da Comissão de 107 

Seleção 2022 fizeram um breve relato do andamento da seleção, a qual já esgotou 108 

as duas primeiras fases, de avaliação de projetos e de arguição oral dos 109 

candidatos; os membros apresentaram uma distribuição prévia das orientações, 110 

considerando as manifestações dos docentes e a aderência das propostas aos 111 

projetos de pesquisa em andamento, o que foi chancelado pelos presentes, 112 

devendo a versão final da distribuição de orientações ainda ser votada em 113 

Colegiado, em reunião destinada à homologação do resultado final. O presidente 114 

parabenizou o trabalho da Comissão até aqui e desejou bom trabalho na 115 

finalização das próximas etapas. Finalizados os informes, o Colegiado passou à 116 

pauta deliberativa, produzindo as decisões que se seguem. No item 1 da pauta, 117 

o Colegiado homologou o despacho da Coordenação, aprovando, por 118 

unanimidade, o relatório de Estágio de Docência do aluno Maurício Rodrigues 119 

Pinto. No item 2, também unanimidade, o Pleno homologou o certificado de 120 
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proficiência de Kely Cristina Mendonça Couto, anteriormente aprovado pela 121 

coordenação. No item 3, a professora Letícia Capanema, presidente da Comissão 122 

Eleitoral para a Eleição da Coordenação do PPGCOM-Biênio 2022-2023, 123 

procedeu a um relato do processo eleitoral, enfatizando a importância da live 124 

ocorrida no dia 18 de novembro com os candidatos e a participação de docentes 125 

e discentes do PPGCOM; em seguida, apresentou os resultados da consulta, 126 

realizada em 22 de novembro de 2021, nos termos da planilha anexa a esta ata, 127 

com a indicação de que foram eleitos, para o biênio 2022-2023, o professor Bruno 128 

Bernardo de Araújo, para o cargo de coordenador, e a professora Tamires Ferreira 129 

Coêlho, para o cargo de vice-coordenadora do Programa, nos termos do 130 

regulamento do processo eleitoral. Em apreciação, o Pleno homologou os 131 

resultados da consulta eleitoral apresentados pela Comissão. O professor 132 

Cristóvão Almeida, membro da Comissão Eleitoral, destacou o trabalho realizado 133 

pela Secretaria de Tecnologia da Informação, na disponibilização da infraestrutura 134 

necessária para a consulta. Em seguida, o coordenador aproveitou o momento 135 

para renovar o agradecimento ao corpo docente e discente do PPGCOM pela 136 

confiança na sua recondução, e à professora Tamires Coêlho, por haver aceitado 137 

o desafio de assumir a vice-coordenação; enfatizou que os próximos dois anos 138 

devem marcar a continuidade do processo de organização interna do Programa, 139 

o qual possui diversos desafios neste início de trajetória; realizou um cumprimento 140 

ao professor Cristóvão Almeida, atual vice-coordenador, pela parceria nestes dois 141 

primeiros anos de existência do PPGCOM. Em seguida, a professora Tamires 142 

Coêlho também agradeceu a confiança de docentes e discentes na eleição para 143 

a vice-coordenação do Programa. Os membros da reunião parabenizaram os 144 

eleitos, desejando-lhes bom trabalho. No item 4, após o coordenador explicar a 145 

necessidade de realização de aditivo ao Plano de Trabalho do Projeto 4.039.010, 146 

gerido pela Fundação Uniselva, e cujo vencimento está previsto para janeiro de 147 

2022, o Pleno do Colegiado aprovou a minuta encaminhada pela Coordenação, 148 

nos autos do Processo Sei 23108.104462/2021-35, devendo o documento seguir 149 

para homologação pela Congregação da Faculdade de Comunicação e Artes, 150 

antes do seu envio à Fundação Uniselva. No mesmo item de pauta, o coordenador 151 

aproveitou para fazer uma síntese da situação orçamentária do PPGCOM na data 152 

da reunião, de acordo com dados constantes do sistema da Uniselva: no período 153 

de janeiro de 2020 até presente data, a receita total ficou em R$ 20.297,80, abaixo 154 

da projeção do Plano de Trabalho inicial; deste total, a despesa computada até 155 

aqui foi de R$12.884,74, restando, nesta data, uma receita de R$ 6.711,15. O 156 

coordenador explicou que esses valores podem sofrer variações, dado que, neste 157 

momento, estão acontecendo contratações e despesas advindas de deliberações 158 

recentes do Colegiado; salientou, ainda, que, no início do próximo semestre letivo, 159 

o Colegiado deverá realizar um planejamento de despesas essenciais à 160 

consolidação do espaço físico do Programa. Passando ao item 5 da pauta, o 161 
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coordenador explicou que, dada a proximidade do vencimento da portaria de 162 

nomeação do Colegiado, será necessário proceder-se à eleição dos membros 163 

docentes para a composição do novo Colegiado, biênio 2022-2023, de acordo 164 

com o que determina o Regimento Interno; esclareceu que seriam necessários 165 

um representante titular e um representante suplente para cada linha de pesquisa 166 

do Programa. Após uma breve discussão acerca das possiblidades, os docentes 167 

indicaram, e o Colegiado do PPGCOM homologou os seguintes nomes para a 168 

composição do próximo Colegiado, no biênio 2022-2023: professora Jociene 169 

Pedrini e professor Cristóvão Almeida, como representantes titular e suplente, 170 

respectivamente, da linha Política e Cidadania; professora Letícia Capanema e 171 

professor Luãn Chagas, como representantes titular e suplente, respectivamente, 172 

da linha de pesquisa Estéticas e Narrativas. Na oportunidade, os docentes 173 

mencionaram as dificuldades em lidar com a quantidade de encargos a que estão 174 

sujeitos e sublinharam a necessidade de se pensar em novos credenciamentos 175 

docentes proximamente. O coordenador agradeceu a todos e todas pelo 176 

envolvimento nas atividades do PPGCOM, salientando a importância que o 177 

Colegiado possui como instância decisória e de gestão do Programa. Na 178 

sequência, no item 6, à semelhança do item anterior, o presidente explicou que a 179 

portaria de nomeação da Comissão de Bolsas está próxima de seu vencimento, 180 

pelo que é necessária a escolha de novos representantes docentes, sendo um 181 

membro docente titular e um suplente, para um mandato de um ano. Os docentes 182 

indicaram, e o Colegiado homologou os seguintes nomes: professor Luãn Chagas, 183 

como membro docente titular, e professor Thiago Cury Luiz, como membro 184 

docente suplente da Comissão de Bolsas. Quanto aos representantes dos 185 

discentes, o coordenador explicou que o pedido já foi feito aos alunos e que, tão 186 

logo os nomes sejam indicados, encaminhará pedido de emissão de portaria à 187 

PROPG. No item 7 da pauta, após relato do coordenador sobre a matéria, o Pleno 188 

do Colegiado tomou ciência da notificação de licença-maternidade da professora 189 

Pâmela Craveiro, a ser implementada proximamente, e acolheu, por unanimidade, 190 

a solução proposta pela docente, em parceria com a coordenação e seus 191 

orientandos, qual seja: a manutenção das orientações de Thiago de Freitas 192 

Toledo e Kely Mendonça Couto, com a atribuição de coorientação de ambos os 193 

alunos pelo professor Bruno Bernardo de Araújo, que passará a acompanhar os 194 

respectivos orientandos durante o período de licença-maternidade da docente. No 195 

item 8, o coordenador teceu algumas considerações acerca das possibilidades de 196 

oferta de disciplinas em 2022/1: considerou que seria importante que as 197 

disciplinas pudessem ser ofertadas por um docente apenas, de forma a que o 198 

Programa pudesse ampliar a sua oferta, mormente num momento em que há 199 

colegas em afastamento, não obstante a importância de parcerias no âmbito das 200 

disciplinas, como ocorreu em semestres anteriores; que, para fins de avaliação do 201 

Programa, seria importante, além das disciplinas obrigatórias, a oferta de, ao 202 
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menos, uma disciplina, por linha de pesquisa, a cada semestre, priorizando-se, 203 

sempre, aquelas constantes da APCN do Programa. Após essas considerações, 204 

os docentes discutiram as possibilidades e encaminharam uma primeira proposta 205 

de oferta de disciplinas para 2022/1, a qual, ainda incompleta, deverá ser votada 206 

na próxima reunião do Colegiado: Disciplinas Obrigatórias: “Comunicação e 207 

Poder: perspectivas teóricas e epistemológicas”, atribuída ao professor Luãn 208 

Chagas; “Metodologias da Pesquisa em Comunicação”, atribuída à professora 209 

Jociene Pedrini. Disciplinas Optativas: pela linha de pesquisa Política e Cidadania, 210 

“Comunicação, Mediação e Práticas socioculturais”, atribuída ao professor 211 

Cristóvão Almeida. O coordenador informou ao Pleno que a professora Andréa 212 

Ferraz Fernandez havia informado à Coordenação da intenção de ofertar uma 213 

disciplina optativa de “tópicos especiais” em 2022/1, mas que ainda aguarda 214 

manifestação final da docente; quanto à disciplina optativa ainda em falta para a 215 

linha Estéticas e Narrativas, o coordenador ficou responsável por consultar o 216 

professor Pedro Pinto de Oliveira acerca da sua disponibilidade para tal, devendo 217 

o tema da oferta de disciplinas voltar, para aprovação final, na reunião de 218 

dezembro. No item 9, os professores realizaram uma breve autoavaliação do 219 

semestre letivo em curso, e do ano de 2021, quanto a parcerias, publicações e 220 

participações em eventos da área. Não houve assuntos adicionais para o item 10 221 

da pauta. Como tal, não tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 222 

17h50min, sob a coordenação do professor Bruno Bernardo de Araújo. Eu, Bruna 223 

Cardoso Soares da Silva, estagiária na Secretaria do PPGCOM, lavrei a presente 224 

ata, a qual, após ciência de todos os presentes, vai assinada por mim e pelo 225 

presidente do Colegiado, prof. Bruno Bernardo de Araújo, devendo ser aprovada 226 

na próxima reunião. 227 

Cuiabá, 26 de novembro de 2021. 

 

 

Anexo da Ata da 17ª Reunião do Colegiado do PPGCOM 

 

 

Tabela de contagem de votos da Eleição para a Coordenação do PPGCOM - 

Biênio 2022-2023, produzida pela Comissão Eleitoral nos autos do Processo Sei 

23108.090867/2021-89. 
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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 


