UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
ESCOLA DE COMUNICAÇÃO
REUNIÃO DE CONGREGAÇÃO

ATA DA REUNIÃO DE CONGREGAÇÃO
DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO,
ORDINÁRIA, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DA DIRETORA DA ECO, PROF. SUZY
DOS SANTOS, DIA 09 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14:00 HORAS, EM SALA VIRTUAL DO
GOOGLE HANGOUT MEET, RIO DE JANEIRO.
Compareceram à sessão: Marta Pinheiro - Vice-Diretora, Sandro Torres – Diretor Adjunto de
Graduação, Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos – Chefe do Departamento de Métodos e
Áreas Conexas, Evandro Ouriques – Chefe do Departamento de Expressão e Linguagem,
Joaquim Welley Martins – representante dos professores Adjuntos, Alessandra Vanucci –
Diretora Adjunta de Extensão, Mauro Lúcio dos Reis Corrêa - representante dos Técnicos
Administrativos e os professores titulares Beatriz Becker e Ivana Bentes. Também estiveram
presentes os professores Guiomar Ramos e Marcelo Kischinhevsky e o servidor Adilson
Adriano.
Havendo número regimental, a diretora iniciou a sessão pelo ponto 1. Aprovação da ata
de reunião ordinária de março de 2020 e propostas de correção pelo prof. Joaquim Welley
Martins. A diretora pede, a partir do documento apresentado, que a alteração na segunda frase
da página 4 não seja incluída na ata de março, a professora Beatriz Becker pediu a correção de
“o registro” onde se lê “o registrou” na linha 12 e o professor Evandro Ouriques pediu a retirada
do primeiro ajuste na 2 e 3 linhas, e que seja retirada de caixa alta e sublinhado nas
palavras"inversão de pauta" e "doação". Aprovadas as propostas por maioria com voto contra de
Joaquim Welley e abstenção de Cristiano Henrique Ribeiro. A diretora apresentou proposta
sobre 2. Reuniões da Congregação durante Isolamento para debate da Congregação sobre as
assinaturas da direção ad referendum apenas em processos emergenciais e apresentação posterior
à Congregação, como indicado pelo CFCH e Reitoria. A conexão de Internet da diretora
apresentou problema técnico e a presidência foi assumida pela vice-diretora. A professora Marta
Pinheiro colocou o referendo deste ponto sob votação que foi aprovado por unanimidade. A
professora Marta Pinheiro apresentou o 3. Processo nº 23079.200908/2020-65 sobre o
afastamento da Prof. Maria Guiomar Ramos de setembro de 2020 a agosto de 2021 na
Universidade de Lisboa em Portugal. Este processo foi aprovado por ad referendum pela diretora
Suzy. A professora Guiomar relatou o projeto, os desafios que terá no contexto atual, as
disciplinas que serão coberta por outros professores, estando pendente apenas o nome que
assumirá o cargo de Coordenação de Radialismo. A diretora apontou que já está ciente da
situação e procurando um substituto. Após apresentação, o ponto foi referendado por
unanimidade. 4. Processos de professores substitutos aprovados ad referendum por
recomendação do CFCH, sendo os mesmos: do Departamento de Áreas Conexas, Processo nº
23079.204721/2020-31 e Processo nº 23079.204721/2020-31; do Departamento de Expressão e
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Linguagem Processo nº 23079.203753/2020-19; e do Departamento de Fundamentos da
Comunicação o Processo nº 23079.204589/2020-67. Após apresentação, o ponto foi referendado
por unanimidade. O professor Marcelo Kischinhevsky relatou o 5. Acordo de cooperação
Eco-CPM-pontão e FCC-radio da UFRJ objetivando a adoção de ações conjuntas visando à
produção, à gravação e à veiculação de conteúdos em áudio e vídeo através da Rádio UFRJ, em
conformidade com a legislação de radiodifusão educativa (Lei nº 11.652/2008). Após discussão,
o Professor Evandro Ouriques pede que o acordo contemple a aprovação do Conselho Diretor. A
professora Beatriz Becker solicitou que no acordo fique mais claro a importância pedagógica
deste acordo para os cursos de graduação, discentes e docentes da Escola. Os professores
Joaquim Welley e Evandro Ouriques perguntaram sobre os equipamentos do projeto, ao que foi
respondido que todos os equipamentos foram patrimonializados como da Rádio UFRJ, a mesma
será responsável pela sua manutenção. O servidor Adilson Adriano sinalizou problemas com
infraestrutura para viabilizar questões elétricas e de conexão. A Vice-diretora levantou uma
demanda da direção administrativa, que pede que seja incluído no acordo “franquear acesso da
equipe de operações do NRTV ao espaço físico, inclusive em fins de semana e horário noturno,
no horário de funcionamento da ECO, conforme disponibilidade de pessoal”, pois nos períodos
de recesso a ECO usualmente tem horário reduzido e o horário noturno é mais complicado.
Também foi questionada a instalação de linha telefônica do NRTV para uso nas atividades
desenvolvidas pela Rádio, dependendo da viabilidade. O acordo foi posto em votação e aprovado
por unanimidade, consideradas as alterações apontadas nesta reunião, e foi levantado voto de
louvor dos membros desta congregação. O professor Evandro Ouriques apresentou a 6.
Licença-prêmio dele próprio, segundo seu relato, ele têm direito a três licenças publicadas no
Boletim da UFRJ, o gozo das licenças prêmio foi aprovado pelo Departamento de Expressão e
Linguagem, entre março e novembro de 2021. Após esclarecimentos, o ponto foi aprovado por
unanimidade. Passando, portanto, aos 7. Assuntos Gerais, Mauro Reis apresentou o Programas
de Transmissão de Lives. Relatou ter sido procurado por um produtor de audiovisual para passar
curtas dos alunos da ECO para uma programação junto a projetos do Fórum de Ciência e
Cultura. Ivana Bentes informou que foi aprovado no CEG a apresentação de trabalhos finais e
colações de grau remotamente. Mauro Reis foi procurado por Alexandre Barbosa de Oliveira,
Diretor Adjunto da Escola de Enfermagem Anna Nery - UFRJ, e sinalizou que existe demanda
audiovisual para a produção de materiais sobre saúde. O professor Joaquim pediu que Mauro
repasse e-mail com essas informações para pensarmos como atuar junto a eles. Nada mais
havendo a tratar, a diretora reassumiu a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão. Eu, Flavia Martinez Ferreira Cherullo, Chefe de Gabinete da ECO, para constar, lavrei a
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presente ata assinada por mim _________________ e pela Diretora da ECO, Profa. Suzy dos
Santos. __________________
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