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- Tamires Ferreira Coêlho - SIAPE: 13xxx46 - Representante do Curso de Jornalismo
- Douglas Aparecido Ferreira - SIAPE: 30xxx51 - Representante do Curso de Publicidade e Propaganda
- Javier Eduardo López Díaz - SIAPE: 32xxx91 - Representante do Curso de Publicidade e Propaganda
Membro suplente:
- Hélia Vannucchi de Almeida Santos - SIAPE: 18xxx60
Artigo 2º - Esta portaria conta seus efeitos a partir desta data e terá validade de 24 meses. REGISTRADA, PUBLICADA. CUMPRA-SE. Cuiabá-MT,
13 de Maio de 2022. Profª. Dra. Taís Helena Palhares - Diretora da Faculdade de Comunicação e Artes

PORTARIA Nº 12/FCA/UFMT/2022, DE 13 DE MAIO DE 2022.

A DIRETORA DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 23108.024646/2022-01; RESOLVE: Artigo 1º - Designar os membros
abaixo relacionados para comporem a Comissão de Espaço Físico da FCA:
- Taís Helena Palhares - SIAPE Nº 11xxx96 - Diretora - Presidente
- Julieth Oliveira de Sousa - SIAPE Nº 23xxx74 - Representante técnico-administrativo da Direção
- Claudia da Consolação Moreira - SIAPE Nº 22xxx92 - Representante do Departamento de Comunicação (Chefe de Departamento)
- Jurandir Dias de Souza - SIAPE Nº 41xx06 - Representante técnico-administrativo do Departamento de Comunicação
- Danilo Augusto de Albuquerque Rossetti - SIAPE Nº 31xxx86 - Representante do Departamento de Artes (Chefe de Departamento)
- Elpídio Ferreira Maia Neto -SIAPE Nº - 16xxx36 - Representante técnico-administrativo do Departamento de Artes
- Aclyse de Mattos - SIAPE Nº 21xxx67 - Representante do curso de Publicidade e Propaganda (Coordenação)
- Daniele dos Santos de Souza - SIAPE Nº 17xxx03 - Representante técnico-administrativo do curso de Publicidade e Propaganda
- Andréa Ferraz Fernandez - SIAPE Nº 16xxx42 - Representante do curso de Cinema e Audiovisual (Coordenação)
- Thiago Cury Luiz - SIAPE Nº 21xxx69 - Representante do curso de Jornalismo (Coordenação)
- Bibiana Maria Bragagnolo - SIAPE Nº 13xxx35 - Representante do Curso de Música Licenciatura (Coordenação)
- Filinto Ferreira Brandão - SIAPE Nº 21xxx65 - Representante técnico-administrativo do Curso de Música Licenciatura
- Leonardo da Silveira Borne - SIAPE Nº 18xxx26 - Representante do Curso de Música Bacharelado (Coordenação)
- Fabiana Marani Rosa Galvão - SIAPE Nº - 20xxx69 - Representante técnico-administrativo do Curso de Música Bacharelado
- Bruno Bernardo de Araújo -SIAPE Nº 30xxx92 - Representante do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (Coordenação)
- Maristela Carneiro - SIAPE Nº 31xxx61- Representante do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (Coordenação)
- Maria Madalena Nunes Coelho Simões - SIAPE Nº 14xxx60 - Representante técnico-administrativo do Programa de Pós-Graduação em Estudos de
Cultura Contemporânea.
Artigo 2º - Esta portaria conta seus efeitos a partir desta data e terá validade de um ano. REGISTRADA, PUBLICADA. CUMPRA-SE. Cuiabá-MT,
13 de Maio de 2022. Profª. Dra. Taís Helena Palhares - Diretora da Faculdade de Comunicação e Artes

PPGCOM/FCA

PORTARIAS
PORTARIA COLEGIADO PPGCOM-FCA Nº 1, DE 5 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento Docente do PPGCOM-UFMT.

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, no uso de suas competências regimentais e,
CONSIDERANDO os Arts. 45 e 46 do Regimento Interno do PPGCOM, que disciplinam a composição da Comissão de Credenciamento,
Recredenciamento e Descredenciamento Docente; Considerando a decisão do Colegiado, em 5 de abril de 2022, nos autos do Processo Sei
23108.027142/2022-35. RESOLVE: Art. 1º Nomear os/as docentes a seguir relacionados/as para compor a Comissão de Credenciamento,
Recredenciamento e Descredenciamento Docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFMT.
Membros titulares
Professora Doutora Tamires Ferreira Coêlho – Presidente
Professor Doutor Cristóvão Domingos de Almeida - Docente da Linha Política e Cidadania
Professora Doutora Letícia Xavier de Lemos Capanema - Docente da Linha Estéticas e Narrativas
Professor Doutor Vilso Junior Chierentin Santi – Membro Externo (PPGCOM-UFRR)
Membros Suplentes
Professora Doutora Pâmela Saunders Uchôa Craveiro – Linha Política e Cidadania
Professor Doutor Luãn José Vaz Chagas - Linha Estéticas e Narrativas.
Art. 2º A Comissão reger-se-á pelo que dispõe o Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Comunicação e suas normas complementares.
Art. 3º O mandato da Comissão nomeada por esta Portaria estende-se até 20 de setembro de 2024. Parágrafo Único. Ao término de seu mandato como
vice-coordenadora do PPGCOM, a presidente da Comissão será substituída pelo/a novo/a vice-coordenador/a eleito. Art. 4º Fica revogada a Portaria
No 02, de 22 de setembro de 2020. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data. REGISTRADA, PUBLICADA. CUMPRA-SE. Sala virtual de
sessões do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Comunicação, em 5 de abril de 2022. Prof. Dr. Bruno Bernardo de Araújo - Presidente do
Colegiado do PPGCOM-FCA/UFMT /Portaria SGP-UFMT Nº 2953, de 17 de dezembro de 2021.

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO COLEGIADO DO PPGCOM-FCA Nº 01, DE 5 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre as atividades curriculares admitidas no Programa de Pós-graduação em Comunicação e regulamenta a forma da sua homologação.

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, no uso de suas competências legais e regimentais e,
CONSIDERANDO a previsão de atividades como parte dos componentes curriculares do PPGCOM-UFMT (Art. 109 do Regimento Interno);
CONSIDERANDO os Artigos 110 e 114 do Regimento Interno, que preveem a elaboração de norma complementar sobre a creditação de atividades
curriculares no PPGCOM; CONSIDERANDO a decisão do Colegiado do PPGCOM, em 4 de março de 2022, nos autos do Processo Sei
23108.014467/2022-58. CONSIDERANDO a deliberação do Colegiado do PPGCOM, em 5 de abril de 2022, nos autos do Processo Sei
23108.014467/2022-58. RESOLVE: Artigo 1º. Aprovar as atividades curriculares concedentes de créditos no âmbito do Programa de Pós-graduação
em Comunicação e o procedimento para a sua homologação. Parágrafo Único. O quadro de atividades curriculares, com a previsão do tipo de
atividade, créditos e respectivos documentos de comprovação serão publicados como anexo desta Resolução. Artigo 2º. Caberá ao Colegiado do
PPGCOM a homologação das atividades curriculares apresentadas pelo(a) pós-graduando(a), com base em parecer e voto de relator(a).

Bruno Araujo
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§1º. Para a obtenção dos créditos relativos às atividades curriculares realizadas, o(a) discente regular deverá requerer a sua homologação, mediante
encaminhamento, pelo Sistema Eletrônico de Informações da UFMT, de formulário próprio, acompanhado da documentação comprobatória, antes da
defesa de sua dissertação.
§2º. A conclusão do curso depende da homologação das atividades curriculares pelo Colegiado, integralizadas de acordo com o previsto no
Regimento Interno.
Artigo 3º. Para serem homologadas, as atividades previstas nesta Resolução deverão:
I.Ter sido realizadas no período de vínculo do(a) pós-graduando(a) como aluno(a) regular do PPGCOM-UFMT.
II.Apresentar aderência à Área de Concentração e aos objetivos do PPGCOM-UFMT, preferencialmente ao projeto de pesquisa do(a) pós-
graduando(a).
Artigo 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala virtual de sessões do Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, em 5 de abril de 2022. Bruno Bernardo de Araújo/Presidente do Colegiado do PPGCOM

ANEXO DA RESOLUÇÃO COLEGIADO DO PPGCOM-FCA Nº 1 DE 5 DE ABRIL DE 2022.

QUADRO DE ATIVIDADES CURRICULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

ATIVIDADE CURRICULAR CRÉDITOS LIMITE COMPROVAÇÃO

GRUPO 1. PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

ARTIGOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS

Artigo científico em periódico indexado (Qualis-
CAPES A1 a A2-Comunicação e Informação) 3.5 Sem

limite
Cópia do artigo publicado ou carta de aceite do
artigo pelo(a) editor(a) da revista

Artigo científico em periódico indexado (Qualis-
CAPES B1 a B2-Comunicação e Informação) 2.5 Sem

limite
Cópia do artigo publicado ou carta de aceite do
artigo pelo(a) editor(a) da revista

Artigo científico em periódico indexado (Qualis-
CAPES B3 a B5-Comunicação e Informação) 1.5 Sem

limite
Cópia do artigo publicado ou carta de aceite do
artigo pelo(a) editor(a) da revista

Artigo científico em periódico indexado de áreas afins 1.0 1 por ano Cópia do artigo publicado ou carta de aceite do
artigo pelo(a) editor(a) da revista

Artigo em periódico não indexado (Ainda sem
classificação no Qualis-CAPES) 0.5 Sem

limite
Cópia do artigo publicado ou carta de aceite do
artigo pelo(a) editor(a) da revista

LIVROS E CAPÍTULOS DE LIVROS CIENTÍFICOS

Livro de natureza científica publicado por editora
universitária com corpo editorial 3.5 Sem

limite

Cópia do livro publicado ou declaração/carta de
aceite assinada pela editora, com identificação
do corpo editorial

Livro de natureza científica publicado por editora não
universitária com corpo editorial 2.5 Sem

limite

Cópia do livro publicado ou declaração/carta de
aceite assinada pela editora, com identificação
do corpo editorial

Capítulo de livro publicado por editora universitária
com corpo editorial 2.0 Sem

limite

Cópia do livro integral ou cópia do capítulo
publicado, capa do livro, índice e ficha
catalográfica da obra ou declaração assinada
pelo(a) editor(a)/organizador(a) da obra com
dados gerais da publicação e indicação de corpo
editorial

Capítulo de livro publicado por editora não
universitária com corpo editorial 1.5 Sem

limite

Cópia do livro integral ou cópia do capítulo
publicado, capa do livro, índice e ficha
catalográfica da obra ou declaração assinada
pelo(a) editor(a)/organizador(a) da obra com
dados gerais da publicação e indicação de corpo
editorial

Livro traduzido 2.5 Sem
limite

Cópia do livro traduzido publicado ou
declaração/carta de aceite assinada pela editora,
com identificação do corpo editorial

Capítulo de livro traduzido 1.0 Sem
limite

Cópia do livro integral traduzido ou cópia do
capítulo traduzido publicado, capa do livro,
índice e ficha catalográfica da obra ou
declaração assinada pelo(a)
editor(a)/organizador(a) da obra com dados
gerais da publicação e indicação de corpo
editorial

Organização/Edição de livro de natureza científica
publicado por editora universitária com corpo editorial 2.0 Sem

limite
Cópia do livro organizado/editado ou declaração
da editora, com indicação do corpo editorial

Organização/Edição de livro de natureza científica
publicado por editora não universitária com corpo
editorial

1.5 Sem
limite

Cópia do livro organizado/editado ou declaração
da editora, com indicação do corpo editorial

ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS

Trabalho completo publicado em anais de evento
científico nacional e internacional 1.5 2 por ano

Cópia do trabalho publicado acompanhado de
print da página inicial dos anais com
identificação do ISSN ou comprovação de envio
aos anais ou declaração da organização do
evento com confirmação de que o trabalho
integrará os anais em edição. É possível indicar
o link de acesso aos anais, desde que este
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funcione

Resumo publicado em anais de evento científico
nacional e internacional 1.0 2 por ano

Cópia do trabalho publicado acompanhado de
print da página inicial dos anais com
identificação do ISSN ou comprovação de envio
aos anais ou declaração da organização do
evento com confirmação de que o trabalho
integrará os anais em edição

Trabalho completo publicado em anais de evento
científico regional ou local 1.0 2 por ano

Cópia do trabalho publicado acompanhado de
print da página inicial dos anais com
identificação do ISSN ou comprovação de envio
aos anais ou declaração da organização do
evento com confirmação de que o trabalho
integrará os anais em edição

Resumo publicado em anais de evento científico
regional ou local 0.5 2 por ano

Cópia do trabalho publicado acompanhado de
print da página inicial dos anais com
identificação do ISSN ou comprovação de envio
aos anais ou declaração da organização do
evento com confirmação de que o trabalho
integrará os anais em edição

OUTRAS PRODUÇÕES

Resenhas, prefácios, posfácios, verbetes e entrevistas 1.5 Sem
limite

Cópia da obra (revista, livro, dicionário...) com
o texto publicado ou carta/declaração do(a)
editor(a) atestando o aceite do trabalho para
publicação

Produção audiovisual, visual ou sonora de natureza
científica publicada em portal/veículo acadêmico 1.5 Sem

limite Cópia da obra publicada

Artigo de opinião veiculado em veículos de mídia
(impressa ou digital) 0.25 2 por ano

Cópia do artigo publicado acompanhado de print
da página em que foi publicado ou indicação do
link de acesso ao material

Artigo ou texto literário em repositórios, sites de
projetos, editoras ou universidades 0.25 2 por ano

Cópia do artigo publicado acompanhado de print
da página em que foi publicado ou indicação do
link de acesso ao material

GRUPO 2. PRODUÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA

ORGANIZAÇÃO/EDIÇÃO DE ANAIS E PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

Organização/edição de periódicos especializados com
corpo editorial 1.0 1 por ano Cópia da edição publicada ou declaração da

equipe editorial do periódico

Organização/edição de anais de eventos científicos 1.0 1 por ano
Cópia dos anais publicados ou indicação do link
de acesso aos anais ou declaração da comissão
organizadora do evento

ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS E/OU ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO

Apresentação de trabalho em evento científico nacional
e internacional 1.0 2 por ano

Certificado de participação como
apresentador(a) de trabalho emitido pela
organização do evento

Apresentação de trabalho em evento científico regional 0.5 2 por ano
Certificado de participação como
apresentador(a) de trabalho emitido pela
organização do evento

Participação em eventos científicos nacionais e
internacionais na condição de ouvinte 0.25 2 por ano Certificado de participação como ouvinte

emitido pela organização do evento
Participação em evento como palestrante, conferencista
ou debatedor(a) em mesa-redonda 1.0 2 por ano Certificado emitido pela organização do evento

Participação em evento de natureza acadêmica na
condição de mediador(a) ou coordenador(a) de mesa,
grupo de trabalho/pesquisa

0.75 2 por ano Certificado emitido pela organização do evento

Premiação por trabalho de natureza científica
apresentado em evento acadêmico 1.0 2 por ano Certificado/Declaração da

organização/instituição promotora da premiação
Membro(a) de comissão organizadora de evento
científico 0.75 2 por ano Certificado/Declaração da entidade/instituição

promotora do evento

Minicurso/workshop/ações de extensão ministradas
com carga horária superior a 10h 1.5 1 por ano

Certificado emitido pela organização/instituição
promotora da iniciativa, com indicação da carga-
horária

Minicurso/workshop/ações de extensão ministradas
com carga horária inferior a 10h 1.0 1 por ano

Certificado emitido pela organização/instituição
promotora da iniciativa, com indicação da carga-
horária

Curso de aperfeiçoamento realizado com carga-horária
superior a 40h, relacionado à área do Programa 1.5 1 por ano

Certificado de conclusão emitido pela instituição
responsável pelo curso, com indicação da carga-
horária

Curso de aperfeiçoamento realizado com carga-horária
inferior a 40h, desde que relacionado à área do
Programa

1.0 1 por ano
Certificado de conclusão emitido pela instituição
responsável pelo curso, com indicação da carga-
horária

PARTICIPAÇÃO EM ORIENTAÇÕES, AVALIAÇÕES E PROJETOS
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Participação em comitê editorial de periódicos
indexados/editoras universitárias (por ano de atuação) 0.5 2

Declaração da coordenação da equipe
editorial/diretor(a) do periódico ou declaração
da editora

Participação em comitês/comissões de avaliação de
natureza científica
(por atuação)

0.5 2
Declaração da coordenação do comitê de
avaliação ou declaração da
instituição/organização regente

Emissão de parecer de avaliação de trabalhos
científicos
(por parecer emitido)

0.5 3 por ano Declaração de parecer emitido pelo(a) editor(a)
da revista/organizador do evento.

Participação como membro(a) de bancas examinadoras
de TCC
(por participação)

0.5 2 por ano
Declaração da coordenação do curso ou
declaração da presidência da banca examinadora

Atuação como orientador(a)/coorientador(a) de TCC
(por orientação concluída) 1.0 2 por ano

Declaração da coordenação do curso

Atuação como orientador(a)/coorientador(a) de
trabalhos de outra natureza
(por orientação concluída)

0.5 2 por ano
Declaração ou certificado emitido pela entidade
promotora

Participação em atividades administrativas do
PPGCOM aprovadas em Colegiado
(por trimestre de atuação)

0.5 2 por ano
Declaração da coordenação com indicação da
reunião de Colegiado que aprovou a atividade e
o tempo de permanência do(a) pós-graduando(a)

Participação em projeto de pesquisa ou extensão
vinculado ao PPGCOM(por ano de atuação)

*A junção de projetos de pesquisa e extensão, para
cômputo de creditação, ocorre dentro do limite máximo
previsto no item

0.5 2
Declaração da coordenação do projeto, com
indicação do tempo de permanência do(a) pós-
graduando(a)

Participação em grupo de pesquisa (por ano de atuação) 0.5 2
Declaração da liderança do grupo, com
indicação do tempo de permanência do(a) pós-
graduando(a)

GRUPO 3. ATUAÇÃO EM ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS/CONSULTIVOS
COLEGIADO DO PPGCOM
Representação discente como titular no Colegiado,
Comissões do PPGCOM e em outros órgãos da UFMT
(por ano de atuação)

0.75 2
Declaração da presidência do Colegiado ou
portaria de nomeação, ambas com indicação do
período de atuação.

Representação discente como suplente em Comissões e
no Colegiado do PPGCOM e em outros órgãos da
UFMT (por ano de atuação)

0.5 2
Declaração da presidência do Colegiado ou
portaria de nomeação, ambas com indicação do
período de atuação.

FANUT

PORTARIAS
PORTARIA Nº 001/FANUT/UFMT, DE 01 DE JANEIRO DE 2022

A Direção da Faculdade de Nutrição, no uso das atribuições legais, e considerando a RESOLUÇÃO CONSEPE-UFMT N° 156, DE 28 DE JUNHO
DE 2021, e o Ofício nº 116/2021/FANUT - CEG EM CTA/UFMT do Processo nº 23108.098034/2021-66, resolve: Artigo 1º – Homologar a
composição do Núcleo Docente Estruturante do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, conforme segue: Presidente: Luciana Kimie Savae da
Silva; Membros: Danilo Florisvaldo Brugnera, Loanda Maria Chein, Luciana Yuri Yoshiara, e Thais Hernandes. Artigo 2º - Essa Comissão tem
como por objetivo atuar no processo de concepção, consolidação, avaliação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação
(PPC). Artigo 3º - Essa Comissão possui mandato coincidente ao ciclo avaliativo trienal do Enade, podendo ocorrer recondução de mais um mandato
para até 1/3 dos membros. Artigo 4o - Esta portaria conta seus efeitos a partir de sua publicação. REGISTRADA, PUBLICADA. CUMPRA-SE.
Cuiabá, 01 de janeiro de 2022. Prof. Dr. Jorge Luis Perez Rodriguez/Presidente do Conselho da Faculdade de Nutrição

DAN/FANUT

DECISÃO
DECISÃO N.º 001/DAN/FANUT/2022

A Chefia do Departamento de Alimentos e Nutrição, no uso de suas atribuições legais, respaldado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e,
considerando o Edital de Abertura de Inscrição para TESTE DE SELEÇÃO para Contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO, na Classe Auxiliar I,
sob a égide da Lei n° 8.745/93 de 09-12-93. DECIDE: Artigo 1º - Designar a Comissão de Avaliação para Teste de Seleção para Contratação de
Professor Substituto na Área de Alimentos e Saúde.
Titulares:
Profa. Dra. Ana Paula Aparecida Pereira - Adjunto II - Presidente
Profa. Dr. Jorge Luis Rodríguez Pérez – Associado II
Profa. Dra. Aída Couto Dinucci Bezerra – Titular
Suplentes:
Profa. Dra. Cleise de Oliveira Sigarini Sandes Souza - Associado l
Profa. Msc. Gabriela Dalcin Durante - Assistente I
Prof. Dr. Paulo Afonso Rossignoli - Titular
Artigo 2º - Esta decisão entra em vigor a partir desta data. Cuiabá, 19 de abril de 2022. Profa. Msc. Gabriela Dalcin Durante/Chefe do Departamento
de Alimentos e Nutrição


