Ata da reunião da Congregação da Escola de Comunicação, de 21 de março de 2018.
Ao vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 de Barros – Diretora Adjunta de Graduação, professor Evandro Ouriques - Chefe do
Departamento de Expressão e Linguagens. Estavam presentes ainda, os professores Maria Guiomar Pessoa de
Almeida Ramos - representante dos professores adjuntos, Andréia Rezende Barreto Vianna - representante dos
professores assistentes, Paulo Cesar Marinho - representante dos técnicos administrativos, e Filipe Augusto, Liz
Mota e Maria Isabel Neves, representantes discentes. Faltaram à reunião os professores Marcos Dantas
Loureiro, Henrique Antoun, Consuelo da Luz Lins, William Dias Braga, Adriana Schneider Alcure e o técnico
administrativo Alexandre de Oliveira Nascimento. A servidora Flavia Martinez Ferreira Cherullo secretariou a
reunião. Iniciando a reunião a Diretora Ivana verificou o quórum necessário para início das atividades. 1.
PROCESSO 23079.010000/18-47 e PROCESSO 23079.010003/18-81 Aprovado por unanimidade os afastamentos
do país de Bárbara Tavela da Costa e Mauro Lúcio dos Reis Corrêa, após relato dos processos. Os técnicos
administrativos Mauro e Bárbara irão participar do Festival de Oberhausen com um curta-metragem feito com
parceria da UFRJ e produzido por uma servidora da instituição. Os presentes aprovaram uma moção de parabéns
aos funcionários e solicite o auxílio da Universidade para possibilitar a ida dos servidores para o evento 2.
PROCESSO 23079.009513/18-13 Aprovado por unanimidade o afastamento do país da professora Anita Mathilde
Silva Leandro após relato do processo. 3. PROCESSO 23079.011971/18-12 Aprovado por unanimidade o
afastamento do país do professor William Dias Braga após relato do processo. 4. PROCESSO 23079.003327/1862 e PROCESSO 23079.003330/18-86 Referendados pela Congregação os processos de credenciamento de
professores do PPGAC, Manoel Alexandre Silvestre Enriques de Souza e Walmeri Ribeiro, após relato dos
mesmos e aprovação no devido edital do Programa de Pós-Graduação. 5. PROCESSO 23079.011894/18-92 A
vice-diretora Suzy dos Santos relatou sobre o processo de recurso de Gerson Gomes Cunha, candidato não
homologado pelo departamento por não ter formação em Comunicação ou áreas afins como impeditivo do
edital para a vaga MS-123. A Congregação referendou a posição do departamento por unanimidade e manteve o
indeferimento do pleito do candidato. 6. EMENDA PARLAMENTAR - PRÉ-PRODUÇÃO e PESQUISA DE MÃE
BEATA Após relato da diretora Ivana, a congregação deu ciência e aprovou por unanimidade o recebimento da
Emenda parlamentar para pré-produção e pesquisa do documentário Encruzilhada das Águas, projeto de
extensão da ECO/UFRJ. 7. INICIATIVAS ADMINISTRATIVAS DA DIREÇÃO DE GRADUAÇÃO A diretora adjunta de
graduação informou aos presentes que em 2018.1 serão construídos dois documentos para melhor andamento
das atividades administrativas da Secretaria da Direção Adjunta e Seção de Ensino. Será elaborada a matriz de
responsabilidade e carta de serviços destes setores para auxiliar a comunicação com os estudantes. Estes
documentos estarão disponíveis nas portas dos departamentos e no site da ECO. 8. ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DO
PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA A diretora Ivana apontou aos presentes a importância de reestruturar o
Projeto Pedagógico da Escola, agora que o curso de Jornalismo está em fase de finalização do seu Projeto único.
As habilitações de Publicidade e Propaganda, Produção Editorial e Radialismo devem começar a estruturar os
NDEs e possíveis comissões para as discussões futuras de seus projetos. A diretora pediu que isso fosse realizado
de forma transparente e tendo em mente as lições aprendidas pela experiência do NDE de Jornalismo. Após
informes sobre as conversas sobre possíveis mudanças no projeto de PE, o professor Mário Feijó pontuou a
necessidade de respeitar os ritos organizacionais e administrativos para que o mesmo seja feito de forma
tranquila. Foi decidido por unanimidade dos presentes que deverão ser realizadas reuniões específicas para essa
discussão. 9. ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO DA ESCOLA A diretora Ivana informou também a Congregação que
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nos próximos meses serão realizadas reuniões específicas para a atualização do Regimento da Escola. 10.
CREDITAÇÃO DE EXTENSÃO Os discentes presentes colocaram para a Congregação a necessidade de aprimorar a
informação acerca da creditação de extensão por os alunos vêm apresentando muitas dúvidas ao CA. A diretora
Ivana e a professora Chalini irão solicitar que o departamento de Extensão atue junto aos alunos no sentido de
sanar essas dúvidas. 11. CONGREGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 23 DE MARÇO A Congregação decidiu que às 10
horas no dia 23 de março será realizada uma reunião extraordinária de pauta única para serem aprovados as
bancas dos 4 editais para professores efetivos da ECO. Cada banca deverá ter 7 nomes aprovado pelo devido
departamento e as datas a serem aplicadas as provas, dado que dia 23 de março às 17h é o prazo máximo para a
entrega destas informações à pró-reitoria. 12. FREQUÊNCIA EM REUNIÕES DE CONGREGAÇÃO E CONDEP Foi
aprovado por unanimidade pelo conselho que as faltas dos membros da Congregação e Condep serão
registradas em ata e a cada três meses serão feitos levantamentos. Às dezessete horas, sem nada mais a tratar, a
professora Ivana Bentes deu por encerrada a reunião da Congregação.
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