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ATA PROGRAMA DE PÓS-GRADUCAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – MESTRADO 1 

Nº 06/2019 2 

 3 

AOS DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, PRIMEIRA 4 

CHAMADA ÀS NOVE HORAS, REALIZOU-SE, NA SALA DE AULA DO MESTRADO EM 5 

COMUNICAÇÃO DA UNIDADE CENTRO/CCSST, A REUNIÃO ORDINÁRIA DO 6 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO. Presentes, a coordenadora do programa, Profa. Dra. Thaísa 7 

Cristina Bueno; o vice-coordenador do programa, Prof. Dr. Lucas Santiago Arraes Reino; e os 8 

docentes do programa: a Profa. Dra. Camilla Quesada Tavares, a Profa. Dra. Roseane Arcanjo, 9 

a Profa. Izani Mustafá e Profa. Dra. Marcelli Alves, e a representante discente Marina Gama. 10 

Seguiram-se os informes: 11 

1. Coleta Sucupira - A profa. Thaísa Bueno informou que está em andamento a coleta de dados 12 

para a Plataforma Sucupira. 2. Autovaliação – A profa. Thaísa Bueno informou o resultado da 13 

primeiraa autoavaliação do curso foi positiva e que dos apontamentos estava o pedido para que 14 

o curso fosse matutino, o que foi acatado. 4. Estágio Docente – A professora avaliou como 15 

positiva a primeira experiência do curso com o estágio docente e ponderou que na próxima 16 

edição, a partir das solicitações dos discentes, a coordenação faça uma aula geral, antes do 17 

estágio, para ensinar procedimentos pedagógicos, como fazer um plano de ensino, por 18 

exemplo. 5. Site – Foi informado que a bolsista Layana está responsável pelas redes sociais e 19 

alimentação do site do programa e que a meta atual é incluir os grupos de pesquisa e 20 

formatação da divulgação das revistas científicas. 6. Reunião de Área – A profa. informou 21 

que irá ocorrer nos dias 28 e 29 de abril e que irá solicitar recursos para viagem. 7. Bolsas – 22 

foram liberadas mais duas bolsas, contempladas as alunas da seleção de 2020. 8. Doações – 23 

Foram recebidos dois computadores, seis gravadores e uma câmera fotográfica da profa 24 

Emilene Sousa, do curso de Jornalismo, que foram enviados para manutenção. 9. Sala de 25 

Aula – Serão reservadas salas para as disciplinas concentradas do semestre vigente. 10. 26 

Alunos Especiais – Foi informado que houve um número menor de inscrição de alunos 27 

especiais em 2020.1. 11. Lista de Presença – Foi solicitada uma lista de presença 28 

acompanhada de relatório das atividades das bolsistas no programa. A reunião prosseguiu com 29 

as seguintes pautas: 1. Renovação da Coordenação – A coordenação atual estará vigente até 30 
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dezembro de 2020, sendo organizada a nova coordenação até a reunião de colegiado do mês 31 

de novembro de 2020. 2. Critérios para seleção de bolsistas – Foi solicitada a comissão de 32 

bolsas a revisão do regimento de bolsas, com novos critérios para seleção dos bolsistas. 3. 33 

Aula Magna – Inicialmente foi indicado o convite ao prof. Afonso e espera a captação de 34 

recursos para custear passagem e hospedagem para o palestrante convidado. 4. Qualificação – 35 

será realizada entre os dias 12 a 21 de agosto de 2020, sendo a entrega da documentação 36 

digitalizada até dia 13 de julho de 2020 para o email da coordenação do programa. As 37 

indicações de banca serão recebidas na próxima reunião de colegiado. 5.  Proximidade com o 38 

Pará – A profa. Izani irá organizar uma maneira de divulgar as informações do programa com 39 

outras instituições. 6. Seminários Institucionais – O prof Lucas, a profa Roseane e a profa 40 

Letícia irão organizar uma proposta de evento online para o programa. 7. Credenciamento da 41 

profa Isabele Mitozzo – Foi informado que a professora havia pedido o credenciamento em 42 

2019, conforme previsto no regimento, mas por conta de a coordenação ter sido bloqueada no 43 

Sigaa por problemas técnicos de São Luís o credenciamento será retroativo. Todos os 44 

membros do colegiado concordaram. A professora consegui a pontuação exigida para o 45 

credenciamento e os demais documentos. Ela será incluída na linha 2 do programa. 8. 46 

Documento de revisão de nota e troca de orientação – Foi instituída uma comissão 47 

composta pela profa Izani e a profa Marcelli para criar documentos anexos ao regimento do 48 

curso com orientações claras e objetivas sobre os procedimentos de pedido de revisão de nota 49 

e troca de orientador, já que atualmente o programa segue a orientação da Ageufma. A 50 

comissão deve avaliar também o regimento como um todo. 9. Pedido de Revisão de Nota da 51 

aluna Marita Ventura – A aluna MARITA GRACIELA DE JESUS VENTURA, ingressante 52 

da seleção de 2019 no Mestrado em Comunicação da UFMA de Imperatriz, protocolou na 53 

coordenação do curso e também junto à representante discente do programa, Marina Gama, o  54 

pedido de revisão de nota das disciplinas nas disciplinas de CONTEMPORANEIDADE E 55 

TECNOLOGIA e PROCESSOS SOCIAIS E TECNOLÓGICOS NAS MÍDIAS DIGITAIS, 56 

nas quais obteve conceito “E” e, conforme o regimento do programa, por esse motivo está 57 

desligada do curso, sendo impedida de concluir o Mestrado. O pedido foi ponderado no 58 

Colegiado e conforme orientação da AGEUFMA, foi constituída uma comissão formada pelos 59 

professores Camilla Quesada Tavares, José Messias e Roseane Arcanjo, para avaliar o mérito 60 
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e fornecer um parecer. O resultado será informado em reunião extraordinária de Colegiado, 61 

marcada para o dia 17 de março, às 18 horas, na coordenação do programa.  Nada mais 62 

havendo a constar, eu, Marina Gama Costa, bolsista do PPGCOM, atuando como secretária, 63 

lavrei a presente ata e a subscrevo______________________ 64 

 65 

Profa. Dra. Thaísa Cristina Bueno_________________________________________________ 66 

Profa. Dra. Camilla Quesada Tavares______________________________________________ 67 

Profa. Dra. Marcelli Alves________________________________________________________ 68 

Prof. Dr. Izani Mustafá________________________________________________ 69 

Prof. Dr. Lucas Arraes Reino_____________________________________________________ 70 

Profa. Dra. Roseane Arcanjo______________________________________________________ 71 

Discente Marina Gama___________________________________________________________ 72 

 73 
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