ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO DE
11 DE MARÇO DE 2020

Ao décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, a partir das quatorze
horas e trinta minutos, na sala da Congregação da Escola de Comunicação, realizou-se a
reunião ordinária da Congregação presidida pela diretora, professora Suzy dos Santos, e com
os seguintes presentes: professor Sandro Torres – Diretor Adjunta de Graduação, professor
Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos – Chefe do Departamento de Métodos e Áreas Conexas,
o professor Paulo Vaz – Chefe do Departamento de Fundamentos, Joaquim Welley Martins –
representante dos professores Adjuntos, Andreia Rezende Barreto Vianna – representante dos
professores Assistentes, Alessandra Vanucci – Diretora Adjunta de Extensão, Paulo Cesar
Marinho - representante dos Técnicos Administrativos, Mauro Lúcio dos Reis Corrêa representante dos Técnicos Administrativos e a professora titular Ivana Bentes. Em virtude da
ausência da servidora Flavia Martinez Ferreira Cherullo o registro da ata da reunião foi feita
pelo Prof. Sandro Torres e, posteriormente, a transcrição foi feita pela referida servidora. A
servidora Flavia Martinez Ferreira Cherullo registrou a ata da reunião posteriormente.
Primeiramente, foi aprovada a 1. Ata Ordinária de 12 de fevereiro de 2020 por maioria com
abstenção do professor Joaquim Welley. Tendo em vista a ausência de diversos membro da
Congregação, os quais deveriam relatar pontos de pauta foi proposto pela Profa. Suzy dos
Santos a inversão de pauta até que os membros chegassem ao local da reunião, o que foi
aprovado por unanimidade. A professora Suzy dos Santos relatou os pontos 3. Aprovação de
Projeto - NetLab/Globo a ser realizado via Coppetec e 4. Aprovação de Projeto - NetLab
Disinformation Program com a Open Society, a professora Rose Marie Santini que
encaminhou os dois projetos e informou que o primeiro projeto retornará a ECO 10% do valor
do total sob a forma de doação e o segundo poderá contribuir com equipamentos e outros,
mas não terá compromisso percentual de repasse. Suzy dos Santos ressaltou que a Escola já
adotou esta prática, e que, no cenário atual, é importante que os projetos auxiliem a ECO.
Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade. O professor Paulo Vaz relatou o 5.
Afastamento do país da prof. Liv Sovik, Processo nº 23079.206828/2020-13 que será
realizado no segundo semestre no escopo dos processos CAPES-PRINT, o que foi aprovado por
unanimidade. Suzy dos Santos relatou o 15. Processo de Progressão de Associado III para
Associado IV 23079.041381/2019-97 de Fernando Sallis, que foi aprovado por unanimidade
pelos presentes. A diretora pede que a Congregação aprove uma recomendação para que 11.
Férias das direções, coordenações e chefias de departamento sejam planejadas e
coordenadas de maneira a não prejudicar o andamento das atividades. O professor Sandro
complementou que alguns coordenadores tiveram problemas em janeiro, assim como a
direção de graduação. Após ampla discussão, foi estabelecido que o CONDEP irá elaborar uma
proposta a ser apresentada para Congregação. A professora Suzy dos Santos informou que o
professor Sandro Torres e a professora Carine Prevedello trocaram as funções e agora ele será
diretor e ela substituta eventual. Sandro Torres pontuou que será necessária nova portaria
para 12. Composição do NDE de Comunicação, já que o diretor de graduação Comunicação
preside o NDE, e os coordenadores são os outros membros, o que foi aprovado por
unanimidade. O professor trouxe o ponto da 13. Composição da COAA de Comunicação que
precisa ser atuante e, devido ao afastamento médico da professora Cristina Rego Monteiro da
Luz, tem acumulado processos. O professor consultou os presentes sobre propostas para a
COAA e como poderemos dar fluxos nos processos. O professor Joaquim Welley sugere que a
Congregação faça uma regra de transição determinando que o processo pode ser
encaminhado a partir da assinatura do relator e presidente da COAA. Andreia Rezende trouxe
a resolução CEG 02/2016, que normatiza a composição da COAA com 5 docentes e 2 discentes,
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assim como atendimento de 15 em 15 dias aos alunos. Aprovado por unanimidade a regra de
transição apresentada. O professor Paulo Vaz apresentou um ponto extra e que não constava
da convocação original da sessão sobre os 16. Critérios de Edital para titulação e currículo dos
candidatos que deverão ser utilizados para o concurso de Fundamentos. Os presentes pediram
que fosse incluído critério que contemple ações de extensão como parte da experiência
docente e função administrativa. Os presentes aprovaram por maioria 1 os critérios, com a
ressalva do representantes dos técnicos administrativos Mauro Reis sobre a discussão de
funções administrativas. A professora Alessandra Vannucci apresentou os 2. Projetos de
Extensão: a. Curso "Religar o pensamento à vida" (parte 5) - CURSO - Professor Márcio Tavares
D`Amaral; b. Encontro História Filosofia Religião: Conversações - EVENTO - Professor Márcio
Tavares D`Amaral; c.Projeto DIV.A.S. – Diversidade, Ação e Sensibilidade na Publicidade
Brasileira - PROJETO - Professora Fernanda Ariane Silva Carrera; d. SAGRADOS: imagens da
cultura e da diversidade religiosa no Brasil - PROJETO - Professor Edilson Sandro Pereira; e.
Jornalismo esportivo: práticas narrativas na cobertura do futebol carioca - PROJETO - Professor
Gabriel Collares. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade pelos presentes. A
professora Alessandra Vannucci apresentou 18. Comunicação Formal da professora Eleonora
Fabião sobre o prosseguimento do projeto de performance urbana, experimentação artística e
imaginação política que concorrerá à bolsas PIBIAC em 2020. Cristiano Henrique relatou o 17.
Processo nº 23079.205348/2020-35 sobre Professor Substituto Emergencial do DMAC para
vaga do professor Nilo , que encontra-se afastado pela DVST até junho de 2020, deixando as
disciplinas Comunicação e Economia e História do Jornalismo, além do relatado a partir de
maio o professor já é elegível para aposentadoria. Aprovado por unanimidade pelos presentes.
O professor continuou apresentando os 7. Processos de Afastamentos da Profa. Maria Teresa
Bastos - nº 23079.205471/2020-56 sobre pós doutorado, e nº 23079.204511/2020-42 para
congresso internacional. O pós doutorado será na Sorbonne no segundo semestre, acordo
CAPES-PRINT, e o congresso em Portugal no período de 21 de maio a 5 de junho. Ambos foram
aprovados por unanimidade pelos presentes. A professora Ivana Bentes apresentou a
possibilidade da ECO. 8. Sediar Encontro da ABCIBER, Associação Brasileira de Pesquisadores
em Cibercultura, durante dois dias no segundo semestre em 2020. Os professores alertaram
que não pode coincidir com a SIAC ou semanas de defesas da ECO. Aprovada por unanimidade
a intenção de receber a ABCiber, mediante aprovação de comissão e novas informações na
próxima congregação. A professora seguiu relatando o próximo ponto 9. Exposição pública
das mensagens da Congregação. No dia 12 de fevereiro, o grupo da Congregação Virtual da
ECO, grupo privado que funciona para troca de informações entre os membros da
Congregação da Escola de Comunicação, houve uma discussão sobre orientações dos
concursos de professores que acontecerão em 2020. Neste grupo privado ocorriam discussões
entre pares, professores, técnicos e estudantes membros da Congregação, mas mensagens
com esta e outra discussões foram printadas e vazadas publicamente sem autorização ou
conhecimento dos seus membros e postadas no twitter e facebook pela jornalista Regina
Villela contendo a conversa virtual entre a professora Ivana Bentes e o professor Joaquim
Welley Martins, com o nome do segundo riscado nos prints e o telefone da professora Ivana à
mostra e marcando o atual ministro da Educação e com comentários desabonadores e que
incitam ao ódio contra a professora e a instituição. Vários professores e seus números de
celulares podem ter sido expostos. A professora recebeu ligações com ameaças e assédio
moral logo após a postagem, na sexta feira, dia 15/02, vinda de pessoas desconhecidas. Soube
que Regina Villela está sendo processada por outros ataques à Universidade. O Twitter Brasil
foi notificado e Regina Villela e mais uma pessoa tiveram suas contas suspensas por violação
de normas da ferramenta online, por exposição de dados e da privacidade. A professora Ivana
também relatou as ameaças recebidas, a exposição pública e os danos morais e assédio
violento ao Twitter Brasil. A professora mostra preocupação pelo acontecimento que a expõe
dados privados e nomes de professores, expõe a Congregação da ECO, expõe a própria UFRJ e
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a Reitoria, citados nas publicações online à assédio. A professora propõe moção de repúdio ao
acontecido e informa que entrará em contato com a Procuradoria para saber que providências
pode tomar. A diretora da ECO finalizou os grupos virtuais, como o da Congregação da Escola,
para impedir futuras situações similares. A professora mostrou alguns prints aos presentes. O
professor Paulo Vaz sugere algum tipo de postura administrativa para proteger a Comunidade
de ataques externos e investigar a origem destes vazamentos. Suzy dos Santos realçou o
recorte de gênero, tendo em vista que mulheres foram mais atacadas nos comentários e
compartilhamentos. O professor Joaquim relatou preocupação pelo fato do seu nome ter sido
o único riscado dos prints, ele ressalta temer ter sido usado por quem vazou os prints. O
professor pede que uma investigação ocorra para elucidar os fatos, pela Reitoria e
Procuradoria. Foram feitas diversas manifestações por praticamente todos os integrantes da
Congregação sobre o tema. A diretora encaminha uma moção de repúdio e consulta às
instâncias superiores para melhor forma de investigar o caso. Foi aprovada por unanimidade
uma comissão composta pelos professores Carine Prevedello, Paulo Vaz, Sandro Torres, Suzy
dos Santos a ser apresentada e aprovada na próxima reunião. Também foi aprovado por
unanimidade a consulta às instâncias superiores pela direção da ECO. Suzy dos Santos relatou
o 10. Acordo de cooperação Rádio UFRJ-ECO-Pontão-CPM abrindo a escola para compartilhar
espaço com a Rádio UFRJ durante 4 anos. Durante a discussão professores relataram
oportunidades que acontecem a partir de uma aproximação à Rádio. Foi esclarecido que o
documento será formatado a partir da autorização da parceria nesta Congregação. Foi
aprovado por unanimidade o interesse da escola em receber o projeto, tendo sido autorizada
a formatação do texto de acordo o qual deverá ser submetido à Congregação. Suzy dos Santos
relatou os 14. Projetos PIBIAC/2020 de três bolsistas do professor José Henrique, que serão
renovados. Os projetos foram aprovados por unanimidade. O 6. Afastamento do Prof.
Evandro Vieira Ouriques, aprovado por unanimidade pelo DEL, para três licenças-prêmio de
01.03.2021 a 30.11.2021 não foi relatado devido à ausência do chefe de departamento na
reunião. 19. Assuntos Gerais. Foi divulgado pela diretora os trocadores e almofadas de
amamentação que já estão disponíveis na seção de ensino e na CPM para mães alunas,
professoras ou visitantes. O professor Joaquim Welley propôs a congregação que os áudios da
reunião sejam arquivados. A professora Ivana Bentes destacou sua preocupação mediante os
ataques recentes. A diretora Suzy dos Santos ressaltou que a escola não tem equipamento
adequado para gravação e manutenção deste material de forma segura. O professor Joaquim
solicitou que que todas as atas deveriam conter as falas na íntegra dos membros da
congregação, incluindo transcrições. Foi rejeitado por maioria apenas com voto favorável de
Prof. Joaquim Welley Martins, tendo sido encaminhado que se faça o arquivamento dos áudios
desta Congregação para confecção da respectiva ata. Às dezessete horas e vinte minutos, sem
nada mais a tratar, a diretora Suzy dos Santos deu por encerrada a reunião ordinária da
Congregação e tendo sido lavrada a presente ata à partir da gravação feita nos termos já
explicitados acima.
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