Ata da reunião da Congregação da Escola de Comunicação, de 13 de setembro de 2017.
Ao décimo terceiro dia do mês de setembro 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 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, o representante dos discentes, Leonardo Rodrigues e ainda
o representante suplente dos técnicos administrativos Paulo Cesar dos Santos Marinho. 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 DAS ATAS DE REUNIÃO DO MÊS DE AGOSTO (atas de 15 e 29 de
agosto). Ambas foram homologadas. 2. INDICAÇÃO DE NOVA REPRESENTAÇÃO DA ESCOLA NO COMITÊ DE
ÉTICA. O Departamento de Fundamentos indicará o novo representante em substituição ao professor Denilson
Lopes e o nome será objeto de aprovação em nova reunião de congregação. 3. INDICAÇÃO DE NOVA COMISSÃO
DE REVELIDAÇÃO DE DIPLOMAS. Após debate entre os membros a Congregação deliberou que a nova comissão,
deverá ser indicada pelos Departamentos e sua composição se dará da seguinte forma: dois professores do
Departamento de Fundamentos, dois professores do Departamento de Métodos e Áreas Conexas (um ligado ao
curso de Radialismo e outro ligado ao curso de Publicidade e Propaganda) e dois professores do Departamento
de Expressões e Linguagens (um ligado ao curso de Jornalismo e outro ligado ao curso de Produção Editorial). A
seguir pela pauta, pontos 4; 5 e 6.PROCESSOS números 23079.011690/2017-43 – Fernando Ewerton Fernandez
Junior – Progressão Funcional; 23079.022262/2017-73 – Frederico Augusto Tavares Junior – Progressão
Funcional e 23079.025003/2017-43 – Patrícia Cecília Burrowes – Progressão Funcional foram analisados e após
esclarecimentos foram homologados os resultados das comissões avaliadora, com a aprovação de todos nos
seus respectivos níveis, por unanimidade. Em sequência foram analisados em conjunto os pontos de pauta 7 e 8
por se tratarem do mesmo tema: Homologação da prorrogação do Acordo de Cooperação técnico-cienífica entre
o IBICT e a UFRJ, bem como o respectivo Termo aditivo, que rege a inserção do Programa de pós-graduação em
Ciência da Informação na estrutura curricular e pedagógica da UFRJ, através da Escola de Comunicação. Após os
esclarecimentos e da documentação pertinente apresentada, o colegiado homologou por unanimidade a
prorrogação do referido convênio. A seguir ponto número 9. Homologação do resultado da eleição da nova
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas. Após realto do tema e os esclarecimentos o
colegiado homologou o resultado proferido pela comissão eleitoral, tendo como coordenadora a professora
Elizabeth Motta Jacob. O professor Amaury Fernandes comunica ao colegiado que já alertou à professora que
haverá movimentação de sua lotação para Eco provisoriamente, retornando para EBA ao fim do mandato. Em
sequência, foi analisado o ponto número 10. Proposta de Criação do Conselho de Extensão. O servidor Paulo
Cesar dos Santos Marinho, representante técnico-administrativo suplente relatou a proposta que após análise
pelo colegiado foi aprovado por unanimidade. Finalizando a pauta, foram analisados os pontos 11 e 12. Projetos
de Pesquisa, que tratam do mesmo tema, aprovação de Projetos de Pesquisa; após o relato do professor Amaury
Fernandes os projetos intitulados “Laboratório de Narrativa Híbridas”, coordenado pela professora Cristiane
Costa e “Palavras Curam o Mundo”, coordenado pela professora Cristina Rego Monteiro da Luz. 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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