Ata da reunião da Congregação da Escola de Comunicação de 13 de dezembro de 2017.
Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos,
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 Evandro Vieira Ouriques – substituto eventual do 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, as professores Andréia
Rezende Barreto Vianna, representante dos professores Assistentes e a professora Cristina Henrique Costa
Coordenadora de Jornalismo, o representante técnico-administrativo Paulo Cesar Santos Marinho e ainda o
representante discente Felipe Augusto. Estava presente também a futura diretora da Escola professora Ivana
Bentes de Oliveira e sua vice-diretora professora Suzy dos Santos. 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 ANTERIORES (ata da reunião ordinária do dia 8 de novembro e
a ata da reunião extraordinária do dia 22 de novembro). As atas foram encaminhadas por email no ato da
convocação desta reunião e após a leitura em reunião foram homologadas por unanimidade. 2. Abertura de

processo administrativo para aprovação em congregação e posteriormente no CEG. Assunto:
mudança de nome de curso - de Comunicação Social: Jornalismo PARA Jornalismo. O professor
Amaury relatou o tema, afirmando que estamos cientes de que a Resolução de setembro de 2013 foinos imposta e teremos de cumpri-la. Tanto é que o nome Jornalismo já consta na Portaria de
renovação de reconhecimento e no e-Mec. Após esclarecimentos quanto à mudança do nome: de
Curso de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo para Bacharelado em Jornalismo e informe
sobre a aplicação e o lançamento do novo nome aos alunos ingressos a partir de 2018.2, ressaltando
que os diplomas dos estudantes ingressados antes permanecem sem alteração. Foi esclarecido que
haverá a necessidade de abertura de outro processo: referente à Reforma Curricular, sendo já
previamente agendada a data de 21 de fevereiro para realização de reunião extraordinária específica
para aprovação do tema que deverá seguir posteriormente para o Conselho do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, onde ocorrerá sua devida homologação. Ficou acertado, junto aos chefes de
Departamento que as ementas devem ser entregues até o dia 9 de fevereiro. Ao final dos
esclarecimentos e sugestão de tramitação, posto em votação o tema, foi aprovado com o voto
contrário da representação estudantil. A seguir foi analisado o ponto 3. INÍCIO DO RECESSO NA ESCOLA DE
COMUNICAÇÃO, o professor Amaury Fernandes relatou o tema e o colegiado deliberou por dar autonomia à
Direção Administrativa para fechar as sedes quando não houver atividades solicitadas na semana que se encerra
no dia 22 de dezembro. Continuando foram analisados e aprovados por unanimidade os pontos 4.
Homologação do pleito para nova gestão do DEL; 5. Apresentação da Resolução número 13 de 2017 –
Calendário acadêmico de 2018; 6. Aprovação Ad Referendum em razão do Edital RUA 2018- Projeto

de Jornalismo comunitário: integração entre à Redes da Maré e a Escola de Comunicação –
Coordenadora – Ivana Bentes; 7. Aprovação Ad Referendum em razão do Edital RUA 2018- Projeto de
Jornalismo comunitário: integração entre à Redes da Maré e a Escola de Comunicação –
Coordenadora – Anita Matilde Leandro; 8. Carta da professora Beatriz Becker Coordenado de Pós da
Eco; 9. Carta declaração e convite para professora Jacyan Castilho; Todos estes itens foram homologados
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e/ou referendados por unanimidade pelo colegiado. A seguir a analise do ponto número 10. Processo

23079.048734/2017-18 – Encaminhamento de documento a Procuradoria da UFRJ. O professor
Amaury relatou o tema e o colegiado deliberou, por unanimidade, pela formação da Comissão de
Inquérito, como orientado pela Procuradoria Geral da União. Foi indicado o nome do professor André
Vilas Boas com um dos componentes da referida comissão, ficando os demais departamentos de
completar a indicação de membros. O ponto 11. Processo 23079.060300/2017-96 – Afastamento do
País – Denilson Lopes Silva. Após os esclarecimentos necessários foi aprovado com a abstenção do
representante técnico-administrativo. Após foi analisado o ponto. A seguir foi analisado o ponto
número 12. Processo 23079.058902/2017-83 – Afastamento da Sede – Milton Nunes Campos. Após os
esclarecimentos necessários foi aprovado com a abstenção do representante técnico-administrativo. Após foi
analisado o ponto 13. Processo 23079.059809/2017-96 – Afastamento do País – Marcos Dantas
Loureiro. Após os esclarecimentos necessários foi aprovado por unanimidade. Em sequencia foram analisados
em bloco os pontos; 14. Processo 23079.044806/2017-58 – Estágio Probatório – Fernando Ewerton
Fernandez Junior e 15. Processo 23079.014619/2017-40 – Estágio Probatório – Jacyan Castilho de
Oliveira, por se tratarem de assuntos idênticos. Após os esclarecimentos necessários foi aprovado por
unanimidade. Seguindo a mesma sistemática o colegiado analisou os pontos de 16. Processo

23079.060305/2017-19 – Progressão de Associado I para II – Anita Matilde Silva Leandro; 17.
Processo 23079.035795/2017-15 – Progressão de Adjunto III para IV – Afonso Claudio Segundo de
Figueiredo; 18. Processo 23079.059805/2017-16 – Progressão de Adjunto IV para Associado I –
Cristiane Henriques Costa; 19. Processo 23079.012838/2017-94 – Progressão Associado II para
Associado III – Denilson Lopes Silva; 20. Processo 23079.050589/2017-35 – Progressão Associado I
para Associado II – Eleonora Batista Fabião; 21. Processo 23079.049847/2016-50 – Progressão de
Adjunto IV para Associado I e de Associado I para Associado II – Evandro Vieira Ouriques e 22.
Processo 23079.031652/2017-34 – Progressão de Adjunto III para Adjunto IV – Otavio Carvalho
Aragão Júnior, Após os esclarecimentos necessários todos foram aprovados por unanimidade, ressaltando que
os processos apresentam algumas inconsistências, devendo retornar à Secretaria dos Departamentos para sua
complementação, já que em alguns há a falta de pareceres obrigatórios e, no caso do processo do professor
Octávio Aragão haverá a necessidade de correção da ata da comissão avaliadora. Continuando foi analisado o
ponto 23. Homologação da Aprovação do Acordo entre a UFRJ / Eco e o Ministério da Ciência,

Tecnologia, Inovações e Comunicações – IBICT – relativo ao Programa de Pós-Graduação em Ciência
da Informação. Após relato do professor Amaury e dos esclarecimentos necessários o Acordo foi aprovado por
unanimidade pelo colegiado, devendo o processo encaminhado ao Conselho de Centro para sua homologação
necessária. Terminada a discussão sobre toda a Pauta desta reunião deu-se início ao tema: Assuntos Gerais.
Foram analisados os seguintes temas: cessão da professora Simone Perelson, que após os esclarecimentos foi
aprovada por unanimidade. A seguir as solicitações de afastamentos dos professores Evandro Vieira Ouriques e
Eleonora Batista Fabião, que igualmente após os esclarecimentos e relato foram aprovados. Ao fim do item o
professor Evandro Vieira Ouriques propôs e foi aprovado um voto de louvor e gratidão profunda aos atuais
Diretor e Vice-diretora da Escola de Comunicação pela excelente atuação na sua gestão que se encerra no início
do próximo ano. Às dezoito horas e 20 minutos, 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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