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 12 DE JUNHO 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, Marcelo Serpa – substituto eventual do Chefe Departamento de Expressão e
Linguagens, Paulo Vaz – Chefe do Departamento de Fundamentos, Jonas Federman representante dos professores Associados, Chalini Torquato Gonçalves de Barros – representante
dos professores Adjuntos, Joaquim Welley Martins – representante dos professores Adjuntos,
Andreia Rezende Barreto Vianna – representante dos professores Assistentes, Gabriela Lírio
Gurgel Monteiro – Coordenadora Geral dos Programas de Pós Graduação da Eco, Alessandra
Vannucci – Diretora Adjunta de Extensão e Mauro Lúcio dos Reis Corrêa - representante dos
Técnicos Administrativos. Também estiveram presentes os professores titulares: André Parente,
Beatriz Becker, Ivana Bentes e Marcos Dantas. A servidora Flavia Martinez Ferreira Cherullo
secretariou a reunião.
Havendo número regimental, a diretora iniciou a sessão pelo ponto 1. Aprovação das
atas ordinária de abril/2020 e extraordinária de maio/2020 que foram aprovadas por maioria
com abstenção de Ivana Bentes e Jonas Federman em ambas, e de Mauro Reis, Alessandra
Vannucci, Joaquim Martins e Sandro Torres na ata extraordinária. Seguindo, foi relatado pela
diretora a 2. Homologação das inscrições dos concursos. O edital 953/2019 prevê três vagas
para a unidade. Paulo Vaz relatou as inscrições do departamentos de Fundamentos da
Comunicação, vaga MC-057, setor de Teoria da Comunicação com Ênfase em Psicologia
recebeu 60 inscritos e todos foram aprovados pois atendiam os requisitos do edital para seguir o
certame. Suzy dos Santos apresentou os dados do Departamento de Expressão e Linguagem que
teve 27 inscritos no setor MC-58 Produção Editorial Redação Técnica e 29 inscritos na vaga
MC-059 Radialismo e Roteiro para Rádio e TV, todos os candidatos também foram
homologados. Os resultados de ambos os departamentos foram homologados por unanimidade.
A diretora seguiu apresentado a 3. Proposta de discussão do funcionamento da unidade no
contexto da pandemia: abertura, plantões, aulas remotas, escalonamento, processos de
aposentadoria que envolve duas reuniões com docentes e técnicos para apresentação de
diagnóstico e plano de ação, condições de organização da Unidade. As reuniões serão de caráter
informativo, com os dados levantados pela Direção Geral, Direção Administrativa e o GT criado
para avançar no CONDEP o plano de ação. Uma destas medidas foi a aplicação de questionário
entre os discentes. Cristiano dos Santos relatou que foi colhido, entre muitas informações, retrato
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do corpo discente, diagnóstico de retenção, renda, acessibilidade, acesso à equipamentos e
internet, sensibilidade ‘a cenários de possíveis retornos. Ao todo já colheram 807 entrevistas.
Sandro Torres complementou o relato com os movimentos institucionais da Reitoria e PR1, a
procura de professores e alunos à Direção de Graduação com questionamentos e problemas.
Todas as informações colhidas foram consolidadas num plano de retorno que apresentam ideias
como: trancamento sem ônus para finalização do curso; videoconferências com gravação das
aulas; reorganização do semestre; oferecimento de disciplinas obrigatórias de forma remota;
revisão das disciplinas complementares. Em seu relato, Sandro Torres informou que a UFRJ já
oferece a plataforma AVA para aulas remotas e oferece treinamento para esta plataforma assim
como para o Google Classroom. Suzy dos Santos pediu a palavra para apresentar as questões
estruturais da ECO, e informou sobre o mapeamento dos espaços da Escola, apresentou
diagnóstico da equipe docente e técnica em vulnerabilidade, apontou os setores problemáticos. A
diretora pediu que a Congregação faça definição institucional sobre os processos de
aposentadoria relatando sobre as dificuldades de acesso às pastas funcionais e o atual status da
Unidade com os seguintes servidores solicitando aposentadoria: Andre de Souza Parente, Dante
Gastaldoni, Jane Batista da Silva, Marcos Antonio da Silva Roma, Marcos Dantas Loureiro e
Nilo Sergio Silva Gomes. Marcos Dantas pediu que seja realizada uma reunião virtual com a
servidora do Setor de Pessoal para orientações de como abrir o processo. André Parente sugeriu
que as reuniões sejam coletivas assim os servidores podem trocar experiências. Suzy dos Santos
apresentou 3 propostas: 1) abertura dos processos de aposentadoria na plataforma SEI apenas
com o RAP e informações que possam ser adicionadas digitalmente; 2) retomar o assunto na
reunião de agosto com mais informações da PR4 para viabilizar acesso às pastas na sala; 3)
elaboração de um tutorial para organização no SEI dos documentos e reunião com os
interessados. As propostas 1 e 3 foram aprovadas por unanimidades e a 2 por maioria, com
abstenção de Mauro Reis. A seguir foram apresentados por Alessandra Vannucci 4. Os Projetos
de Extensão: a. Encontro IDEA – Programa de Estudos Avançados de Márcio Tavares
D'Amaral; b. Reaula 10 – Formação continuada de Márcio Tavares D'Amaral; c. Escola de
Verão de Marie Santini; d. NEP - Núcleo Experimental de Performance de Eleonora Batista
Fabião com a ação Janelas abertas; e. Alteração de coordenador de ação de extensão do projeto
"Ecofoto", transferindo de Davi Silva Pereira para a servidora Camila Damico Medina, SIAPE
19509774; f. Mudança de nome de projeto de extensão "Legados do Boal: novas formas de
militância nas artes contemporâneas" para "Laboratório de Estética e Política" sob orientação de
Alessandra Vannucci; g. Projeto TJUFRJ 2 - Documentários e Filmes Experimentais sob
orientação da professora Carine Prevedello; h. Projeto de Extensão Saúde Psicopolítica em
Comunidades do Rio de Janeiro sob orientação de Evandro Ouriques, realizado em parceria com
o Projeto Maktub Todo Trauma Importa, o Proyecto PIA-Agencia Nacional de Investigación y
ATA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO - 09/04/2020

Página 2

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

Desarrollo de Chile-ANID/ANILLOS SOC 180045/Converging Horizons e o Doctorado en
Comunicación da Universidad de La Frontera e da Universidad Austral de Chile, que presta
consultoria e assessoria à comunidades do Rio de Janeiro através de planejamento estratégico,
organização e prestação de consulta online e pesquisa sobre a situação do território mental
abordado. Os projetos e alterações foram aprovadas em lote por unanimidade. Alessandra
Vannucci apresentou ainda que são 13 ações novas de extensão, 1 avaliação agendada e 1 ação a
ser reformulada. Paulo Vaz seguiu relatando os 5. Afastamentos do Setor de Fundamentos.
Nas bolsas PRINT: Paulo Vaz altera a data do afastamento para o período de 01/12/2020 até
30/05/2021; e Liv Rebecca Sovik com o Processo 23079.206828/2020-13 altera a data do
afastamento para o período de 01/12/2020 até 30/05/2021. Os novos períodos foram aprovados
em reunião do departamento junto com o afastamento de Lívia Flores. Os afastamentos foram
aprovados em lote por maioria com abstenção de Alessandra Vannucci. Suzy dos Santos fez a
leitura da 6. Proposta de Manifesto sobre os procedimentos administrativos decorrentes da
Resolução no 7 de 2020 do CONSUNI, que após ampla discussão a Congregação concluiu que
o documento não é claro em seu objetivo e, por isso, desaconselha a assinatura deste documento
pela direção da ECO e pede maiores esclarecimentos aos dirigentes que elaboraram o
documento. Marcelo Serpa apresentou o 7. Pedido de apoio ao Numark ao evento HOW TO
DO que será realizado no final de semana de 20 e 21 de junho e espera receber remotamente
1000 pessoas com compartilhamento do evento na plataforma YouTube. O apoio foi aprovado
por unanimidade e Suzy dos Santos pediu que o professor formate projeto de extensão para o
evento. Nos 8. Assuntos Gerais, Mauro Reis apresentou os Grupos de Trabalho e as atividades
que estão sendo planejadas e realizadas pela CPM para apoio às disciplinas. Ivana Bentes fez um
informe sobre Denúncias de Estudantes da ECO e coletivos negros sobre fraudes nas cotas,
pedindo uma conversa da direção com os coletivos negros e ações pedagógicas sobre o tema.
Mauro pede que a questão racial seja pautada nos meios da ECO. Paulo Vaz informa que a
Reitoria tratou o assunto e a ECO não pode interferir sobre os processos de fraude em cotas. Foi
aprovada a divulgação da nota de esclarecimento da UFRJ sobre o assunto e a direção se
comprometeu a incentivar mais ações de visibilidade para as iniciativas que envolvam igualdade
racial e medidas de prevenção às fraudes nas cotas. 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 presente ata assinada por
mim _________________ e pela Diretora da ECO, Profa. Suzy dos Santos.
__________________
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