Ata da reunião da Congregação da Escola de Comunicação de 11 de outubro de 2017.
Ao décimo primeiro dia do mês de outubro 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. Estavam presentes ainda, os
professores Willian Dias Braga, representante dos professores Associados e Andréia Rezende Barreto Vianna,
representante dos professores Assistentes, os representantes dos discentes, Michelle Bösel e Leonardo
Rodrigues. 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 DAS ATAS DE REUNIÃO DO
MÊS DE SETEMBRO (atas do dia 13 de setembro – ordinária e ata do dia 4 de outubro - extraordinária). As atas
foram encaminhadas por email no ato da convocação desta reunião e após debate e, sugestões de retificações,
ambas foram homologadas. 2. CONSULTA ELEITORAL PARA DIREÇÃO DA ESCOLA – Homologação do resultado
formulada pela Comissão Eleitoral, após apresentação e leitura da Ata final formulada pela Comissão o resultado
foi homologado por unanimidade. A Direção da Escola saúda a comissão pelo trabalho realizado; 3.
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE PROFESSO SUBSTITUTO DO DEMAC, o professor Marcos Dantas Loureiro,
chefe pró tempore do Departamento relatou a solicitação que após os esclarecimentos necessários foi aprovado
por unanimidade. 4. FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A UFRJ E O CANAL
FUTURA. Após relato o acordo de cooperação técnica entre a UFRJ, intermediado pelo PPGTLCOM-ECO e o
canal futura foi aprovado por unanimidade. 5. PROCESSO 23079.051866/2017-27 – Ivan Capeller – Afastamento
da sede; Após relato, o afastamento para pós-doutorado ECA – USP foi aprovado por unanimidade. Dando
continuidade a pauta foram analisados em conjunto os pontos 6 e 7, por se tratarem do mesmo assunto, os
PROCESSOS 23079.045104/2017-91 – Alda Rosana Duarte de Almeida – Progressão Funcional de Adjunto III
para Adjunto IV; e 23079.046880/2017-17 – Rose Marie Santini de Oliveira – Progressão Funcional de Adjunto
III para Adjunto IV, que foram analisados e que após esclarecimentos foram homologados os resultados das
comissões avaliadoras, com a aprovação dos interessados nos seus respectivos níveis, ressaltando a abstenção
da representação estudantil no processo número 23079.045104/2017-91 – Alda Rosana Duarte de Almeida,
referente à progressão funcional. Às dezessete horas, sem nada mais a tratar, o professor Amaury Fernandes
deu por encerrada e eu Flavia Martinez Ferreira Cherullo, secretaria desta reunião, assino e dou fé neste
documento.
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