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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUCAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – MESTRADO 2 

 3 

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

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

VÍDEOCONFERÊNCIA, A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE MESTRADO 6 

EM COMUNICAÇÃO. Presentes, a coordenadora do programa, Profa. Dra. Camilla Quesada 7 

Tavares; o vice-coordenador do programa, Prof. Dr. José Carlos Messias Santos Franco; e os 8 

docentes do programa: a Profa. Dra. Denise Cristina Ayres Gomes, a Profa. Dra. Isabele Batista 9 

Mitozo, a Profa. Dra. Izani Mustafá, Prof. Dr. Lucas Santiago Arraes Reino, Profa. Dra. 10 

Marcelli Alves, o Prof. Dr. Marcos Fábio Belo Matos, a Profa. Dra. Roseane Arcanjo, a Profa. 11 

Dra. Thaísa Cristina Bueno e a representante discente Luana Fonseca. Abertos os trabalhos, a 12 

Coordenadora deu início aos INFORMES: 1) A coordenadora tratou da fase final do 13 

preenchimento da Plataforma Sucupira, colocando que houve novas solicitações de dados, 14 

reiterando o pedido de que apresentem com brevidade as informações faltantes. A coordenadora, 15 

além de outros professores, pontuaram pela organização das produções individuais anualmente, de 16 

forma a facilitar no período da coleta 2) Foi indicada ainda a Prorrogação dos prazos de 17 

dissertação 2021.1, dada a extensão temporal apresentada pela Capes; 3) A Profa. Camilla 18 

informou que obteve retorno acerca da função gratificada de Coordenador, indicando que não há 19 

previsão para essa possibilidade, mas que é importante apresentar solicitação/ documentação 20 

formal. 4) Informou, ainda, interesse na participação em chapa nas eleições de diretoria da 21 

COMPÓS, com ideia de uma chapa plural, buscando representatividade maior na Associação, 22 

especialmente para programas menores. 5) Ademais, a profa. Izani informou que abertas as 23 

inscrições para a UCAR-SUL, até 16/04/2021, bem como informou que a UCAR-Nacional vai ser 24 

realizada em caráter online; Passando-se às PAUTAS: no item 1, foi discutida a Seleção 25 

Complementar 2021; a comissão da seleção apresentou o andamento do processo, indicando que 26 

houve a apresentação de recursos ; 6 inscritos, com 3 pedidos de isenção; do total de inscritos, 06 27 

foram indeferidos até tendo sido apresentados 04 recursos (fase atual) os quais estão sendo 28 

analisados. Adentrando-se ao item 2, apresentado para discussão o Pedido de dispensa do Estágio 29 

em Docência - discente Tátyna Viana; a discente argumenta que foi professora substituta no Curso 30 

de Comunicação Social (graduação) UFMA, no período de Março/2015 a Março/2016; todavia o 31 
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regimento do Programa aponta que deve ser o estágio cumprido nos últimos 03 (três) anos; dessa 32 

obra, apresentado ao quórum para apreciação; após longa discussão, apresentado o 33 

quesito/justificativa da situação em razão da pandemia, o pedido foi aprovado de forma unânime; 34 

ainda nesse passo; já fica pré-estabelecida a realização, em tempo oportuno, de alteração desses 35 

prazos na normativa do PPGCOM. Em seguida, no item 3, foi debatido o Pedido de Coorientação 36 

de Michele Souza (turma 2021); a Coorientação será realizada pela docente Renata de Rezende 37 

Ribeiro, do Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano – PPGMC da Universidade Federal 38 

Fluminense, na linha de pesquisa “Comunicação, materialidades e formação sociocultural”, 39 

Projeto de título “A ESTÉTICA DA TORTURA NA SÉRIE THE HANDMAID’S TALE”, cuja 40 

temática é agregada pela referida docente; em votação, o pedido também foi aprovado de forma 41 

unânime. No item 4, por sua vez, em discussão a Verba PPGCOM/PROAP e prestação de contas. 42 

Pautando pela transparência e lisura, a Coordenadora propôs como apresentar essa prestação; 43 

ademais, o Programa possui valor de verba disponibilizada, propondo que o quórum analise com o 44 

que usar os valores; valores recebidos, valores pra aluno, valores pra docente, gastos e devoluções; 45 

quanto à utilização dos valores disponíveis, a coordenadora verificará quais as possibilidade s de 46 

uso – tanto PROAP quanto verba institucional – junto aos setores responsáveis. Ao item 5, foi 47 

apresentada a Definição das disciplinas ofertadas em 2021.1; criação de disciplinas optativas e 48 

oferta interprogramas. Foi discutida, nesse assunto, a distribuição de carga horária entre graduação 49 

e pós-graduação, levantada em Reunião de NDE do curso de jornalismo, em que houve a menção 50 

de estar havendo priorização das disciplinas do Mestrado em detrimento da graduação. A Profa. 51 

Camilla vai manter contato com o Coordenador de Jornalismo para tratar a respeito, inclusive 52 

quanto a um assento no NDE, assim como a verificação das cargas-horárias legais entre a 53 

Graduação e o Programa. À distribuição, ficou acordado da seguinte maneira: Segunda-feira: 54 

Processos sociais e tecnológicos nas mídias sociais (Marcelli, para a L2); Seminário de 55 

Dissertação (Letícia, para o segundo ano do curso, para ambas as linhas). Terça-feira: Teoria e 56 

Epistemologia (José Messias, para as duas linhas). Quarta-feira: Formatos e Narrativas nas 57 

indústrias da mídia (Elaine, para a L1); Quinta-feira: Metodologia de pesquisa (Thaisa, para as 58 

duas linhas). Sexta-feira: Tópicos especiais em Comunicação (Izani, para as duas linhas). Em 59 

seguida, no item 6, apresentada para discussão Apresentação de certificados de suficiência - turma 60 

2020, cujo prazo seria de 01 (um) ano a contar do ingresso; assim, a turma 2020, que teve ingresso 61 

em Março do referido ano, tinha como prazo fatal o último mês de março; a discente Letícia 62 
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Holanda, por sua vez, deixou de entregar a comprovação da proficiência em inglês, daí que 63 

colocada em discussão a possibilidade de extensão do prazo para a discente até a data de 64 

qualificação, diante do contexto de Pandemia. Feitas as ponderações, colocada em votação, a 65 

demanda foi aprovada por unanimidade. Noutros assuntos, o prof. Marcos Fábio informou que 66 

estava aberta a votação para destaques da comunicação no Estado para receber homenagem pela 67 

Comenda 200 anos da Imprensa no Maranhão. Por fim, foi dada abertura para serem tratados 68 

outros assuntos de interesse da assembleia, o que não foi apresentado. E nada mais havendo a 69 

constar, eu, Hugo Paulo Cardoso Furtado dos Santos, Assistente em Administração do PPGCOM, 70 

lavrei a presente ata e a subscrevo_____________________. 71 
 72 
Profa. Dra. Camilla Quesada Tavares______________________________________________ 73 

Prof. Dr. José Carlos Messias_____________________________________________________ 74 

Profa. Dra. Denise Cristina Ayres Gomes ___________________________________________ 75 

Profa. Dra. Elaine Javorski Souza _________________________________________________ 76 

Profa. Dra. Izani Mustafá________________________________________________________ 77 

Profa. Dra. Isabele Batista Mitozo _________________________________________________ 78 

Prof. Dr. Lucas Arraes Reino_____________________________________________________ 79 

Profa. Dra. Marcelli Alves ________________________________________________________ 80 

Prof. Dr. Marcos Fábio Belo Matos ________________________________________________ 81 

Profa. Dra. Roseane Arcanjo Pinheiro _____________________________________________ 82 

Profa. Dra. Thaísa Cristina Bueno_________________________________________________ 83 

Discente Luana Fonseca__________________________________________________________ 84 


