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Ata de Reunião nº 0281172/2022/PPGCOM/CCSST

AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, PRIMEIRA
CHAMADA ÀS NOVE HORAS, REALIZOU-SE MEDIANTE VÍDEOCONFERÊNCIA, A 6ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM COMUNICAÇÃO.
Presentes, a coordenadora do programa, Profa. Dra. Camilla Quesada Tavares ; o vice-coordenador do
programa, Prof. Dr. José Carlos Messias Santos Franco;  e os docentes do programa: a Profa. Dra.
Thaísa Cristina Bueno, Profa. Dra. Izani Pibernat Mustafá, Profa. Dra. Isabele Batista Mitozo, Profa.
Dra. Marcelli Alves da Silva, Profa. Roseane Pinheiro Arcanjo, além da representante discente Daniele
Silva Lima. Abertos os trabalhos, foi apresentado o item 1, que trata da Homologação da defesa de
Gessiela Nascimento, ocorrida em 24/06/2022. Pelo quorum, a referida defesa foi devidamente aprovada.
Passando-se ao item 2, tratou-se da Homologação das atividades complementares de Quezia Alencar e
Kellen Ceretta. Devidamente computados pela coordenação e alcançadas as pontuações mínimas, as
demanda foram devidamente aprovadas. Ao item 3, passou-se a discutir o processo de seleção do
programa para 2023; a comissão responsável, representada pela profa. Isabele Mitozo, apresentou os itens
da minuta do edital a serem discutidos pelo colegiado; analisado, ponto a ponto, foram feitas as alterações
necessárias, sendo ratificada a minuta para devida publicação após as alterações. Adiante, ao item 4,
tratou-se da Qualificação da Turma 2021, com os respectivos prazos. Em discussão ficou definida a
qualificação apresentada até 31/10, com a entrega do texto com antecedência de 30 (trinta) dias da data
definida entre orientador e orientando. Passando-se ao item 5, Outros assuntos, foi apresentada a minuta
do regimento interno do PPGCOM, com as observações de alteração trazidas pela AGEUFMA. A Profa.
Izani, por sua vez, tratou de assunto atinente ao Planejamento Estratégico do programa, informando que a
comissão realizou visita ao Ministério Público Estadual tendo feito breve apresentação do Programa,
contando com o apoio da assessoria de comunicação do órgão. Na ocasião foram levantados vários
questionamentos sobre o curso, disciplinas, horário, havendo muito interesse dos participantes no
programa. Informou, ainda, que estão aguardando o retorno do Tribunal Regional Eleitoral em Imperatriz
para agendamento de visita, indicando ser este também um local interessante para a divulgação do
Mestrado. Passando-se aos informes, a Profa. Camilla informou a disponibilização e utilização dos
Recursos Próprios, mediante pedido, já estando em andamento, observando, entretanto, que a liberação da
verba para trabalhos gráficos segue outro caminho, que deve ser feito por abertura de processo; indicou
que recebeu orientação de contatar a Gráfica da UFMA para ver a disponibilidade de impressão direta; se
não, segue-se o caminho normal; a coordenadora lembrou também da necessidade de se discutir a
realização do PreparaCom (datas, formato – presencial, remoto ou híbrido – etc), sugerindo ocorrer
próximo da abertura das inscrições (setembro/2022); ademais, informou também que já foi solicitada a
alocação da verba PROAP, consoante as planilhas da forma que discutidas e aprovadas pelo programa,
podendo serem feitos os empenhos de acordo com o surgimento das demandas. Adiante, a docente
apresentou a possibilidade de pedidos de recursos FAPEMA (disponível cerca de R$15mil), indicando o
procedimento necessário (conforme Patronage), com prazo até 31/10/2022. Ao fim, trouxe o Edital da
Capes de Pós-Doc, cujo programa está disputando, no qual há verba de material de consumo, tendo sido
aprovado na fase de enquadramento técnico, seguindo para as demais fases (avaliação de mérito). Também
informou que a Profa. Marcelli não mais gozará da licença pretendida, ficando à disposição para a
disciplina optativa Linha 2, ficando as docentes Izani Mustafá e Clara Câmara responsáveis pela disciplina
de Seminários, como tratado na oferta 2022.2. Foi questionado se as aulas iniciam seguindo as datas de
início do semestre 2022.2 na graduação, ficando definido o início na semana seguinte. A Profa. Izani
informou que houve extensão dos prazos de submissão de trabalhos na Intercom, ratificando os contatos
junto à Sinfra CCSST para disponibilização do ônibus para os interessados em participar – dentre os quais
discentes do Programa. E nada mais havendo a constar, eu, Hugo Paulo Cardoso Furtado dos Santos,
Assistente em Administração do PPGCOM, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai por todos
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assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por HUGO PAULO CARDOSO FURTADO DOS SANTOS ,
Técnico Administrativo em Educação , em 31/08/2022, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por THAISA CRISTINA BUENO, Membro Titular, em
05/09/2022, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IZANI PIBERNAT MUSTAFA, Membro Titular, em
05/09/2022, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA QUESADA TAVARES, Membro Titular, em
05/09/2022, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DENISE CRISTINA AYRES GOMES , Membro Titular,
em 05/09/2022, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por ISABELE BATISTA MITOZO, Membro Titular, em
05/09/2022, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufma.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0281172 e o código CRC D28E9C64.
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