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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUCAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – MESTRADO 2 

 3 

AOS NOVE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, PRIMEIRA 4 

CHAMADA ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, REALIZOU-SE MEDIANTE 5 

VÍDEOCONFERÊNCIA, A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE MESTRADO 6 

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

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

do programa: a Profa. Dra. Camilla Quesada Tavares, a Profa. Dra. Denise Cristina Ayres 9 

Gomes, a Profa. Dra. Elaine Javorski Souza, Profa. Izani Mustafá, Prof. Dr. José Carlos 10 

Messias Santos Franco, Profa. Dra. Isabele Batista Mitozo , Profa. Dra. Marcelli Alves, a 11 

Profa. Dra. Roseane Arcanjo e a representante discente Marina Gama. Abertos os trabalhos, 12 

inicialmente foram feitos os INFORMES, sendo: 1) Reunião de área – evento da COMPÓS; A 13 

Profa. Thaisa colocou que a reunião teve um tom de desabafo do Prof. Helio por conta do 14 

desânimo e das dificuldades enfrentadas, da diminuição do número de áreas e outros aspectos; a 15 

Coordenadora também informou a realização de reuniões entre os coordenadores de programas de 16 

pós-graduação com participação do presidente da Capes. Numa dessas ocasiões houve um mal-17 

estar pela postura impositiva apresentada por aquele presidente da Capes, que deu azo ao 18 

documento reunido dos programas face à Instituição; Ressaltou ainda acerca da produção do 19 

programa de forma mais qualitativa, com preenchimento dos novos formulários – inserção das 20 

produções, sendo estipulado prazo para envio das comprovações à Coordenação PPGCOM até 21 

10/07/2020; 2) O Prof. Lucas Reino, por sua vez, apresentou tópicos sobre a reunião ocorrida 22 

entre os Programas de Pós-graduação da região Norte, com o intuito de reivindicar, 23 

conjuntamente, melhorias aos Programas em parceria, de forma a serem encaminhadas à 24 

COMPÓS. 3) Foi mencionada a condição das Bolsistas FAPEMA pelo Programa. 4) Foi 25 

informado, ainda, a criação de E-mails institucionais dos segmentos do programa. 5) Foi indicado 26 

também as disposições para utilização do PROAP – valores e seleção. 6) Adiante, a Profa. Thaisa 27 

informou o adiamento das aulas profa. Letícia Cardoso para depois do SIMCOM, uma vez que 28 

inicialmente havia sido estabelecido para este mês de Julho. 7) Também lembrou os professores 29 

que ministrarão aulas em 2020.1 do envio antecipado dos planos de ensino. 8) Outrossim, 30 

mencionou a questão da realização da Qualificação. 9) Informou ainda que foi encaminhado o 31 
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regimento da AGEUFMA aos docentes para ponderações e posterior devolução àquela Agência. 32 

10) Em seguida, a coordenadora informou que aqueles que desejarem divulgação de seus 33 

trabalhos e atividades no site do Programa, deverão enviar à acadêmica Layana. 11) Foi tratado a 34 

respeito das disposições de Co-orientação; implementação de sistemática no regimento para 35 

destacar as obrigações do Co-orientador para demandas futuras; 12) O Prof. Messias destacou 36 

dúvida sobre comprovações e ainda se é possível utilizar participação em Conselhos Editoriais; 37 

13) Profa. Denise Comissão de Ética, Número do Passando-se às PAUTAS: no item 1, foi tratada 38 

acerca da Criação de regras acerca dos investimentos do PROAP para o Programa. A Profa. 39 

Thaisa sugeriu que a comissão responsável pelo Regimento, composta pelas docentes Marcelli 40 

Alves, Izani Mustafá, Elaine Javorski e Roseane Arcanjo, realize tal, uma vez que já incumbidas 41 

do texto maior que abrange tais regras. Foram sugeridos alguns pontos como modelo de 42 

procedimento de solicitação, estabelecimento de exigência do início do semestre (prazo) para 43 

levantamento de eventos que o Programa pretende realizar entre outros. Assim, ficou acordado 44 

que a criação de Modelo de Co-orientações fica a cargo da Profa. Thaisa e as demais disposições, 45 

referentes à atualização do regimento, fica na incumbência daquela comissão do Regimento. O 46 

Prof. Messias questionou se a eventual existência do Co-orientador faz incidir limite no número 47 

de membros da banca e sua participação na avaliação. Adentrando-se ao item 2, no que respeita à 48 

Seleção Discente do PPGCOM, a comissão responsável composta pelas docentes Marcelli Alves, 49 

Izani Mustafá, Camilla Quesada está em fase de conclusão do Edital e posterior encaminhamento 50 

à AGEUFMA para fins de publicação. Em seguida, no item 3, foi discutida a Atividades 51 

complementares e seus ajustes (ouvinte, monitoria de atividades), que já deu ensejo às 52 

ponderações do item 4, que trata do Regimento (comissão vai apresentar ajustes – rose e izani). A 53 

Profa. Izani Mustafá teceu comentários acerca dos ajustes realizados; pontuou também a inclusão 54 

de pontos em situações de quarentena, pandemias etc, a exemplo do atual momento; permissivo de 55 

mudança de orientador/orientando; a questão da revisão de notas; também foi incluída a temática 56 

de desligamento do aluno, necessário também; indicou que identificou, ainda, outros pontos que 57 

ainda não estão claros e que podem ser inseridos; a Profa. Marcelli apontou que o trabalho da 58 

comissão se pautou de forma mais detida em situações já enfrentadas, tanto no âmbito do 59 

PPGCOM quanto em outras ocasiões externas. Entre os presentes foi discutido e feito análise 60 

ponto a ponto do regimento, indicando-se aqueles que sofrerão alterações ou ainda novas 61 

inclusões. No item 5, foi tratado acerca da normatização das eleições para a Coordenação do 62 
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Programa, e também para representação discente, em razão de cobrança feita pela AGEUFMA 63 

nesse sentido; assim, necessário criação de comissão, ficando composta pelos docentes Lucas 64 

Reino e Letícia Cardoso. Ao item 6, passou-se a debater a questão do Relatório de bolsas do 65 

Programa, cuja comissão responsável, composta pelas docentes Marcelli Alves e Camilla 66 

Quesada, apresentou alguns pontos importantes devendo ser apresentado documento de avaliação 67 

na próxima reunião. Fica de antemão marcada a próxima reunião de Colegiado para 18/08/2020, 68 

às 14h30. E nada mais havendo a constar, eu, Hugo Paulo Cardoso Furtado dos Santos, Assistente 69 

em Administração do PPGCOM, lavrei a presente ata e a subscrevo_____________________. 70 
 71 
Profa. Dra. Thaísa Cristina Bueno_________________________________________________ 72 

Profa. Dra. Camilla Quesada Tavares______________________________________________ 73 

Profa. Dra. Denise Cristina Ayres Gomes ___________________________________________ 74 

Profa. Dra. Elaine Javorski Souza _________________________________________________ 75 

Profa. Dr. Izani Mustafá_________________________________________________________ 76 

Prof. Dr. Lucas Arraes Reino_____________________________________________________ 77 

Prof. Dr. José Carlos Messias_____________________________________________________ 78 

Profa. Dra. Isabele Batista Mitozo _________________________________________________ 79 

Profa. Dra. Marcelli Alves ________________________________________________________ 80 

Discente Marina Gama___________________________________________________________ 81 


