Ata da reunião da Congregação da Escola de Comunicação, de 05 de julho de 2017.
Ao quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, na sala da Congregação da
Escola de Comunicação, realizou-se a reunião da Congregação presidida pelo Diretor professor Amaury
Fernandes e com os seguintes presentes: professora Chalini Torquato Gonçalves de Barros – Diretora Adjunta
de Graduação, professor Luciano Saramago – Chefe de Departamento de Métodos e Áreas Conexas, professor
Marcelo Helvecio Serpa - Chefe do Departamento de Expressão e Linguagens, professor Henrique Antoun –
Chefe do Departamento de Fundamentos. Estavam presentes ainda, os professores Maria Guiomar Pessoa de
Almeida Ramos, Andréia Rezende Barreto Vianna, Ieda Tucherman e Marcos Vinícius Marinho Silva da Costa -,
representante discente. A servidora Flavia Martinez Ferreira Cherullo secretariou a reunião. Iniciando a reunião
o Diretor Amaury verificou o quórum necessário para início das atividades. 1. Aprovação da ata de junho A ata
da reunião de junho foi aprovada pelos presentes por unanimidade. 2. Apresentação das Normas da Consulta
Eleitoral para Direção - quadriênio 2018-2021 O professor Marcelo Serpa apresentou aos presentes as normas
da consulta eleitoral para direção que terá o seguinte calendário: Inscrição de Candidatos de 17 de julho a 16 de
agosto; Campanha eleitoral de 18 de agosto a 2 de outubro; Votação nos dias 03, 04 e 05 de outubro de 9 horas
da manhã ao meio dia e de 17 horas às 20 horas; Apuração de votos no dia 06 de outubro. A mesa eleitoral será
instalada no hall principal de entrada da Escola, no palácio universitário. O diretor Amaury Fernandes agradeceu
aos envolvidos professor Marcelo Serpa, professor André Villas-Boas, o servidor Luiz Fernando de Oliveira e o
aluno Lucas Rocha pelos trabalhos realizados, e reforçou que não terá candidatura da atual direção e pediu que a
comissão convidasse por email os professores que se interessam avisando estas datas. O encaminhamento foi
aprovado por unanimidade pelo quorum presente. 3. Apresentação da Classificação dos Concursos de
Professores Substitutos O professor Marcelo Serpa informou ao quórum presente o resultado dos concursos do
DEL e DEMAC. No setor de Jornalismo do DEL, foram classificados por ordem Flavio Neher, Igor Waltz Rangel
Messias Pinheiro, Cristine Gerk Pinto Carneiro, Renata Fernandes Magdaleno. No setor de Metodologia Científica
em Comunicação e Cultura do DMAC, foram classificados por ordem Diego Paleólogo, Leno Veras, Emanuella
Leite Rodrigues de Moraes, Felipe Quintino Monteiro Lima. No setor de Sistemas e Tecnologias da Comunicação
do DMAC, foram classificados por ordem João Paulo Malerba, Daniel Fassa Evangelista e Raquel Macedo
Boechat. A direção informou que os processos já foram homologados e as portarias assinadas. O
encaminhamento foi aprovado por unanimidade pelo quorum presente. 4. COTAV - Conselho Temporário de
Alocação de Vagas A direção informou que a lista de quinze pedidos de vagas apresentado ao COTAV terá 5
vagas de cada departamento. Após longa discussão e apresentação de argumentos de cada departamento, foi
aprovada a ordem de prioridade de vagas por unanimidade dos presentes como segue: 1 - Antropologia e
Comunicação (Fundamentos), 2 - Direção de Arte (DEL), 3 - Tecnologias e Linguagem (DMAC), 4 - Comunicação
de marketing com foco no digital (DEMAC), 5 - Antropologia e Comunicação (Fundamentos), 6 - Redação Técnica
para Produção Editorial (DEL), 7 - Radio (DEL), 8 -Psicologia e Comunicação (Fundamentos), 9 - Comunicação e
Marketing com foco em agência experimental (DMAC), 10 - Comunicação e Metodologia (DMAC), 11 - Fotografia
(DEL), 12 - Teoria da Comunicação (Fundamentos), 13 - Comunicação e Sociedade (DMAC), 14 - Publicidade
(DEL), 15 - Teoria da Comunicação (Fundamentos). Às dezoito horas, sem nada mais a tratar, o professor Amaury
Fernandes deu por encerrada a reunião da Congregação.
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