Ata da reunião da Congregação da Escola de Comunicação de 8 de novembro de 2017.
Ao oitavo dia do mês de novembro 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 da Silva Junior e com os seguintes presentes: professora Cristina Rego Monteiro da Luz, vice-diretora
da escola; professora Chalini Torquato Gonçalves de Barros – Diretora Adjunta de Graduação; professor
Marcelo Helvécio Serpa - Chefe do Departamento de Expressão e Linguagens, professor Marcos Dantas Loureiro
– Chefe do Departamento de Métodos e Áreas Conexas e Henrique Antoun - Chefe do Departamento de
Fundamentos. Estavam presentes ainda, os professores Willian Dias Braga, representante dos professores
Associados e Andréia Rezende Barreto Vianna, representante dos professores Assistentes, o representante
discente Leonardo Rodrigues Lupi. O servidor Luiz Fernando de Oliveira secretariou a reunião. Iniciando a
reunião o Diretor Amaury verificou o quórum necessário para início das atividades. 1. APROVAÇÃO DA ATA DE
REUNIÃO DO MÊS DE OUTUBRO (ata ordinária do dia 11 de outubro). A ata foi encaminhada por email no ato da
convocação desta reunião e após debate e, sugestão de retificações já realizadas foi homologada. 2. PROCESSO
23079.068921/2013-31 – Joaquim Welley Martins – Progressão Funcional, após relato do professor Amaury
Fernandes a Egrégia Congregação deliberou pelo encaminhamento do processo à CPPD, conforme requerimento
do interessado. A seguir foi analisado o ponto 3. PROCESSO 23079.021516/2017-36 - Denuncia- Plágio em
Monografia, o professor Amaury Fernandes relatou o tema e solicitou aos chefes de Departamento que
indicassem nomes para a composição de uma comissão mista que analisará o tema e proporá sugestões de
controle. A egrégia congregação aprovou a indicação do nome do discente Leonardo Rocha Lupi, DRE
115031766, como um dos membros na referida comissão. Seguindo ponto foi analisado o ponto 4. PROCESO
23079.058702/2017-21 – Lucimara Rett – Afastamento do País. Após relato o referido afastamento foi
homologado por unanimidade. Em sequencia foram analisados em conjunto os pontos 5 e 6. PROCESSOS
23079.047631/2017-31 e 23079.049632/2017-10 – Milton Campos e Chalini Torquato Gonçalves de Barros –
versando sobre estágio probatório. Após relato, os dois processos tiveram o resultado proferido pela Comissão
de Avaliação, com a aprovação de ambos homologados pela congregação por unanimidade. Continuando foi
analisado o ponto 7. PROCESSO 23079.055926/2017-81 – RENOVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PROFESSOR
SUBSTITUTO EM CARATER EXTRAORDINÁRIO. Após relato do professor Marcelo Helvécio Navarro Serpa, Chefe
do Departamento de Expressão e Linguagens, sobre o tema e sua exposição de motivos, a egrégia congregação
aprovou a solicitação do Departamento de Expressão e Linguagens por unanimidade. Dando continuidade a
pauta foi analisado o ponto 8. Apreciação das propostas de ação de extensão, referente ao edital RUA 2018.1.
Após relato da servidora Fabiane Marcondes da Coordenação de extensão, os projetos intitulados Ateliê Corpo,
Imagem e Linguagem, XVIII Mostra de Teatro da UFRJ e Mostra Mais 2018 coordenados pela professora Jacyan
Castilho de Oliveira; Filosofia e Quadrinhos, coordenado Fernando de Souza Gerhein e, ainda o projeto
intitulado Produção em Teatro, coordenado pela professora Carmem Gadelha, que é um projeto contínuo e não
precisará ser inscrito no RUA 2018.1, mas se inscreverá em editais da PR-3, da PR-5 e demais que forem
lançados. Após os devidos esclarecimentos todos foram aprovados por unanimidade. Em sequência foi
analisado o ponto 9. INDICAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO MISTA DE ACESSIBILIDADE. Após relato do
professor Amaury sobre o tema foi indicados os nomes dos docentes Andreia Rezende Barreto Viana - na
qualidade de presidente, Maria Beatriz Rocha Lagoa e Milton Campos e compondo a referida comissão a
servidora Fabiane Marcondes e os discentes Caio Vitor da Silva Ramos (EC1) e Antonio Jorge Xavier C. Pontes
(EC2). A congregação deliberou ainda que a referida comissão poderá incluir todos os discentes que ingressarem
na Escola de Comunicação através deste percentual de cotas. Continuando foi analisado o ponto 10. INDICAÇÃO
DE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE REVALIDAÇÃO DA ESCOLA. Após relato do professor Amaury Fernandes a
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Egrégia Congregação aprovou a indicação dos nomes dos docentes Eduardo Refkalefsky e Luciano Saramago
Pinheiro Soares para comporem a referida como indicados pelo Departamento de Métodos e Áreas Conexas,
ficando os dois outros departamentos, de Fundamentos e de Expressão e Linguagens indicarem seus
representantes. Finalizando foi analisado o ponto 11. CONVITE PARA SER DOCENTE COLABORADOR. O professor
Henrique Antoun, chefe do Departamento de Fundamentos relatou o tema a após os esclarecimentos
necessários foi aprovado por unanimidade. Às dezessete horas, sem nada mais a tratar, o professor Amaury
Fernandes deu por encerrada e eu Luiz Fernando de Oliveira, secretario desta reunião, assino e dou fé neste
documento.
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