Ata da reunião da Congregação da Escola de Comunicação, de 11 de julho de 2018.
Ao décimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala da Congregação
da Escola de Comunicação, realizou-se a reunião da Congregação presidida pela Diretora professora Ivana
Bentes e com os seguintes presentes: professora Suzy dos Santos – Vice-Diretora, professora Chalini Torquato
Gonçalves Barros – Diretora Adjunta de Graduação; as professoras Adriana Schneider Alcure, Andréia Rezende
Barreto Vianna e Maria Guiomar Pessoa de Almeida Ramos. Também estiveram presentes os professores
convidados: Fernando Ewerton, Cristina Rego Monteiro da Luz e Cristiane Costa. A servidora Flavia Martinez
Ferreira Cherullo secretariou a reunião. Iniciando a reunião a Diretora Ivana Bentes verificou o quórum
necessário para início das atividades. 1. Aprovação das Atas de Congregação realizadas em junho (ordinária e
extraordinária Aprovadas por unanimidade as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas em
junho. 2. Processo 23079.040822/2017-71 Aprovado por unanimidade do colegiado o processo do pleiteante
José Miguel Nieto Olivar sobre revalidação de diploma, com a homologação do resultado da Comissão de
Revalidação, após relato da diretora de graduação Chalini Torquato. 3. Aprovação do edital 552/2018 referente
ao processo de seleção do PPGAC/ECO – turma 2019 Após relato da professora Adriana Alcure, o edital foi
aprovado AD REFERENDUM pelos membros presentes da Congregação. As inscrições serão de 2 de julho a 31 de
agosto. 4.a Aprovação do Projeto Pedagógico e do Organograma de Jornalismo O Coordenador de Curso de
Jornalismo, Fernando Ewerton, junto às professoras Cristina Rego Monteiro da Luz e Cristiane Costa
apresentaram à Congregação o processo que finaliza os trabalhos do NDE instituído em 2015 entregando à
Direção da Escola de Comunicação o novo Projeto Pedagógico do Curso de Jornalismo. O coordenador ressaltou
duas alterações finais quanto ao ajuste de horas para atender o setor de Extensão e a mudança na creditação do
estágio que muda de 154 para 152. Ao final de esclarecimentos, a Congregação aprovou por unanimidade o
Projeto Pedagógico de Jornalismo em alinhamento com o Projeto Pedagógico da Escola de Comunicação. 4.b O
coordenador também levantou a discussão motivada por email da PR1 à Direção sobre a interpretação da
resolução CEG 15/71, pois a PR1 entende que os laboratórios da Escola se enquadram ao artigo Primeiro,
parágrafo 2, quando os coordenadores e Direção entendem que os mesmos se encaixam no parágrafo primeiro
do mesmo artigo. Foi sugerido pela professora Andréia Rezende que seja endereçado memorando para
esclarecer a PR1. 5. Vinda do Prof. André Lepecki (New York University) como professor visitante sênior para o
UFRJ/ECO/PPGAC, em 2019.2 (por 6 meses): através do Edital Professor Visitante Sênior – UFRJ/PR-2 A
professora Adriana Alcure relatou a vinda do professor que foi aprovado por unanimidade do quórum presente.
A professora ainda alertou que os outros programas estejam atentos a estes editais. 6. Apresentação e
aprovação do NDE do Curso de Comunicação – pós saída do Jornalismo Proposta de composição:
representante da Direção, representante da Direção Adjunta de Graduação/Ciclo Básico, coordenadores dos
cursos de Publicidade e Propaganda, Rádio TV e PE e representante do Curso de Jornalismo/Coordenação,
mais representação discente Aprovado por unanimidade pela Congregação, a nomeação do NDE da Escola de
Comunicação composto pelos professores Fernando Ewerton, Chalini Torquato, Andreia Rezende, Lucimata Rett,
Teresa Bastos, Mario Feijó e representante discente. 7. Novo Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação. Foi
pedido em caráter de urgência pela PR1 para o PPC de Comunicação ser anexado tanto no processo do novo
curso de Jornalismo como nos ajustes propostos para credenciamento de extensão. Com o NDE da Escola de
Comunicação instituído, o mesmo terá como encaminhamento a tarefa de adequar o PPC já aprovado em 2017
para atender ao pedido da PR1. 8. Informe dos temas debatidos no CONDEP e apresentação de motivos para
propor a entrada em separado das habilitações no SISU 2019.1. A direção adjunta de graduação apresentou aos
presentes documento sobre o assunto, onde apresenta os problemas gerados pela entrada unificada em
Comunicação que seriam corrigidos com a entrada em separado. Os cursos permanecem sendo Comunicação
Social. Trata-se de uma postura da ECO que não se busca distorcer. A única diferença é que ao invés de escolher
a habilitação de seu curso de Comunicação Social ao fim do terceiro período, o/a estudante escolherá ainda no
Enem. Ou seja, ainda no Enem, o candidato escolhe Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e
1

Propaganda, Comunicação Social com Habilitação em Produção Editorial ou Comunicação Social com Habilitação
Rádio e TV ou Jornalismo. No caso dos estudantes de Comunicação Social, eles farão o Básico normalmente,
apenas não tendo mais que passar pelo processo de escolha de habilitação. Os argumentos para sustentar para
justificar essa separação são estes: a Retenção do Ciclo Básico – por conta de alunos que tentam aumentar o CR
para tentar a escolha de habilitação e em decorrência dessa retenção há problemas secundários: turmas
superlotadas, a Coordenação de Acesso “enxerga” vagas nos nossos 4º e 5º períodos e por isso nos impõe vagas
que eles lêem como ociosas; Disputa por CR - Trancamentos feitos em virtude da possibilidade da baixa do CR,
busca exagerada por professores que tem fama de darem maiores notas; Frustração dos estudantes que não
conseguem a opção desejada; Muitos alunos reclamam do processo de escolha de habilitação, argumentando
sentirem-se num novo Enem; Se essa escolha fosse feita diretamente no Enem, aumentaria a possibilidade de
entrada de alunos diretamente interessados em Habilitações como Rádio e TV e Produção Editorial, que tem tido
baixa demanda; Com a entrada em separado invasão de turmas poderia ser administrativamente melhor
organizado no Sistema; A separação de Jornalismo em 2019.1 geraria a estranha situação de termos turmas cuja
escolha de habilitação teria apenas três opções de curso (PP, PE e Radialismo). Os alunos que quisessem trocar
de habilitação poderiam participar do processo semestral de mudança de curso que já acontece na UFRJ, tendo a
vantagem de ter o currículo já muito similar em função do básico. A entrada em separado ocorreria no Enem,
quando o candidato escolhe Comunicação Social com Habilitação em PP, PE ou Rádio e TV, ou Jornalismo. No
caso dos estudantes de Comunicação social, eles farão o Básico normalmente, apenas não tendo mais que
passar pelo processo de escolha de habilitação. Argumento favorável a escolha de habilitação ao fim do terceiro
período é que os alunos quando passar 3 períodos na ECO tem tempo de conhecer mais as habilitações e podem
amadurecer a escolha. O argumento é relevante, porém não invalida os problemas que este processo traz, como
os relatados acima. Além disso, existem eventos como o Conhecendo a UFRJ oferecido anualmente para
estudantes que vão prestar Enem e no qual a ECO poderia investir mais em informações prévias sobre nossos
cursos. Ademais, o aluno que frustrar-se com a opção feita no Enem, pode recorrer, como dito acima, às vagas
de mudança de cursos oferecidas semestralmente pelo processo TIM da Coordenação de Acesso da UFRJ.
Aprovado por unanimidade o encaminhamento da Direção Adjunta de Graduação realizar consulta pública para
alunos, professores e técnicos administrativos durante o mês de agosto. 9. Afastamento da Direção Adjunta de
Graduação em setembro e proposta de transição A diretora adjunta Chalini Torquato notificou a Congregação a
sua saída da função que será realizada no meio do semestre, pois é um período mais calmo para as tarefas
administrativas e assim pode treinar quem virá a substituí-la. A professora irá elaborar um manual prático e
consultivo sobre as tarefas da direção adjunta de graduação. 10. Calendário para apresentação e votação do
regimento da ECO, calendário para eleição de novos membros da Congregação da ECO e regras de freqüência
dos participantes Foi estabelecido pela direção e concordado pelos presentes, que na reunião de agosto deverá
ser apresentado este calendário. 11. Processo 23079.034203/18-29 – Aprovação do Edital 580/18 – referente
ao processo de seleção de Doutorado do UFRJ/ECO/IBICT/PPGCI – turma 2019 Aprovado por unanimidade o
edital de doutorado do IBICT com a sugestão que sejam incorporadas cotas ao certame, em conformidade com a
reunião do CPEG em 16 de dezembro de 2016 quando o mesmo se posicionou a favor da inclusão de cotas em
editais dos programas de Pós Graduação, compreendendo a relevância das ações afirmativas na Universidade.
Esta prática incorporada nos PPGAC e PPGCOM já rende resultados positivos para os programas. 12. Processo
23079.034216/18-06 – Aprovação do Edital 581/18 – referente ao processo de seleção de Mestrado do
UFRJ/ECO/IBICT/PPGCI – turma 2019 Aprovado por unanimidade o edital de mestrado do IBICT com a sugestão
que sejam incorporadas cotas ao certame, em conformidade com a reunião do CPEG em 16 de dezembro de
2016 quando o mesmo se posicionou a favor da inclusão de cotas em editais dos programas de Pós Graduação,
compreendendo a relevância das ações afirmativas na Universidade. Esta prática incorporada nos PPGAC e
PPGCOM já rende resultados positivos para os programas. 13. Homologação do resultado de consulta eleitoral
para escolha da nova gestão administrativa do Departamento de Métodos e Áreas Conexas. Foi apresentado
pela Comissão Eleitoral o resultado da votação para chefia do DMAC que teve chapa única composta por
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Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos para chefe de departamento e Marcos Dantas Loureiro para substituto
eventual. A Chapa recebeu 16 votos dos 24 professores que compõem o Departamento. A Congregação
homologou o resultado por unanimidade e solicitou abertura do processo. Às dezesseis horas e trinta minutos,
sem nada mais a tratar, a professora Ivana Bentes deu por encerrada a reunião da Congregação.
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