Ata da reunião da Congregação da Escola de Comunicação, de 15 de agosto de 2017.
Ao décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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 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 e Andréia Rezende Barreto Vianna, e o representante
dos técnicos administrativos João Correia de Andrade Neto. 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 JULHO A ata da reunião de junho foi aprovada pelos presentes, sendo
que o professor Marcelo Serpa pediu que sua aprovação fosse postergada para a reunião de setembro. 2.
INDICAÇÃO DE NOVA REPRESENTAÇÃO DA ESCOLA NO COMITÊ DE ÉTICA O colegiado indicou e aprovou por
unanimidade o novo comitê de ética composto pela professora Anita Leandro e como suplente o professor
Denilson Lopes. 3. PROCESSOS O Processo 23079.043284/2017-77 – João Corrêa de Andrade Neto –
Afastamento do País foi aprovado pelo colegiado com a abstenção do interessado. O Processo
23079.029612/2017-22 – Mércia Roseli Pessoa e Silva – Afastamento da Sede foi aprovado por unanimidade
pelos presentes. O Processo 23079.029390/2017-48 – Direção da Escola de Comunicação – Comissão de
Sindicância – divulgação do resultado – Arrombamento dos fundos da CPM, após relato pela técnica
administrativa Flavia Cherullo - membro da referida comissão também, a decisão final foi homologada por
unanimidade. O diretor Amaury Fernandes ressaltou que no último furto da CPM a Universidade foi ressarcida e
o dinheiro não foi usado para reposição do que havia sido furtado na Escola. O Processo 23079.039462/16-84
sobre a progressão do professor Marcelo Serpa foi aprovado por unanimidade com abstenção do professor
interessado, foi solicitado que a etiqueta do referido processo seja corrigida em encaminhamento para a DGDI,
responsável pelo procedimento administrativo. O Processo 23079.039680/17-08 sobre o Afastamento do País da
professora Alessandra Vanucci foi aprovado por unanimidade. No Processo 23079.034008/17-18 sobre o recurso
do candidato à professor substituto Pablo Victor Fontes Santos, o colegiado reiterou o indeferimento da Banca.
No Processo 23079.032213/17-66 sobre o recurso do candidato à professor substituto Rogério Santos Daflon
Gomes, o colegiado reiterou o indeferimento da Banca. No Processo 23079.035809/17-09 sobre o recurso do
candidato à professor substituto André Cunha Duarte Carneiro, o colegiado reiterou o indeferimento da Banca.
4. HOMENAGEM AO SERVIDOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO LAÉRCIO NONNO FILHO PELOS 50 ANOS
DEDICADOS AO SERVIÇO PÚBLICO O diretor professor Amaury Fernandes fez uma homenagem ao servidor pelos
anos de dedicação à UFRJ, reconhecendo e parabenizando pelo seu trabalho. Foi solicitado ao chefe de gabinete
Luiz Fernando de Oliveira que resgate das antigas atas homenagens e destaque dado aos funcionários da ECO
para que sejam anotados em seus históricos no Sistema. 5. OUTROS ASSUNTOS A professora Chalini Torquato
apresentou a possibilidade de trazer dois professores voluntários no período de 12 meses para oferta de
laboratórios, o diretor Amaury pediu que fosse elaborado melhor e seja apresentado o projeto na próxima
reunião de Congregação. Às dezessete horas, sem nada mais a tratar, o professor Amaury Fernandes deu por
encerrada a reunião da Congregação.
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