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, SUZY DOS SANTOS, DIA 15
DE JULHO 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 Departamento de Expressão e Linguagens, Paulo Vaz – Chefe
do Departamento de Fundamentos, Eduardo Granja Coutinho - representante dos Associados, Jonas
Federman - representante dos professores Associados, Joaquim Welley Martins – representante dos
professores Adjuntos, Andreia Rezende Barreto Vianna – representante dos professores Assistentes,
Mauro Lúcio dos Reis Corrêa - representante dos Técnicos Administrativos e Victória Madeiro –
representantes do CAECO. A servidora Flavia Martinez Ferreira Cherullo secretariou a reunião.
Havendo número regimental, a diretora iniciou a sessão pelo ponto 1. Aprovação da ata
ordinária de junho/2020 que foram aprovadas por unanimidade. Seguindo, foi relatado pelo diretor
de graduação a 2. Proposta de Disciplinas NEPP-DH. São 14 disciplinas com código do
NEPP-DH que serão aproveitadas como complementares para os alunos da ECO, com os códigos
NEP146, NEP147, NEP148, NEP149, NEP150, NEP151, NEP152, NEP153, NEP154, NEP155,
NEP156, NEP157, NEP158, NEP159, NEP160. A unidade pede uma parceria com a ECO para que
estas disciplinas sejam oferecidas. Suzy dos Santos ressalta que esta parceria aumenta a integração
com outras unidades do CFCH. Após sanadas as dúvidas, a proposta foi aprovada por maioria com
abstenção de Jonas Federman. Suzy dos Santos relatou o 3. Novo Coordenador de Radialismo a
partir de 01 de setembro, Fernando Salis, devido a saída da professora Guiomar Ramos para
pós-doutorado com manutenção do vice-coordenador, Ivan Capeller. O coordenador foi aprovado
por unanimidade. Sandro Torres relatou novas formações dos 4. NDEs. Os NDEs de Publicidade e
Propaganda, Jornalismo e Direção Teatral permanecem inalterados. O NDE de Radialismo será
composto por Guiomar Ramos (presidente), Anita Leandro, Ivan Capeller, Kátia Augusta Maciel e
Fernando Salis. O NDE de Produção Editorial será composto por Isabel Travancas (presidente),
Mário Feijó, Andréia Resende, André Villas-Boas, Paulo César Castro e Jonas Federman. O NDE
de Comunicação Social será composto Sandro Tôrres (presidente), Mônica Machado, Guiomar
Ramos, Isabel Travancas e Andréia Resende. Paulo Vaz ressaltou que o Departamento de
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Fundamentos irá pleitear a manutenção da carga de disciplinas do Departamento, vide a
reformulação curricular do curso de Jornalismo. Suzy dos Santos deu ênfase que o NDE não é
instância decisória. Após ampla discussão, os NDEs foram aprovados por unanimidade. Paulo Vaz
apresentou a 5. Banca de progressão horizontal de Edilson Pereira, de Adjunto A Classe 1 para
Adjunto A classe 2, com as professoras Maria Cristina Franco Ferraz, Liv Sovik e Anita Leandro.
aprovado por unanimidade. Suzy dos Santos relatou aposentadoria de Consuelo Lins e apresentou a
carta da professora emérita Raquel Paiva com a indicação de 6. Emerência da professora
Consuelo Lins. Marta Pinheiro fez a leitura da carta à Congregação. Após considerações sobre a
produção das professoras, o pedido de Emerência foi aprovado por unanimidade. Evandro Ouriques
sugeriu voto de louvor à professora Raquel Paiva pelo pedido, o que foi aprovado pela
Congregação. Suzy dos Santos relatou o 7. Afastamento no País de Flavia Martinez Ferreira
Cherullo para finalização de mestrado no PPGMC. Após apresentação de justificativa foi aprovado
por unanimidade. Joaquim Welley Martins sugeriu voto de louvor à servidora pela busca por
capacitação com retorno à Unidade, que foi aprovado por unanimidade. Sandro Torres relatou a
8.Ratificação do plano do PLE da ECO que já está disponível no site da ECO. É previsto, pelo
preenchimento do questionário online de oferecimento de disciplinas, 147 disciplinas a serem
oferecidas. Paulo Vaz pediu que abra espaço para o professor informar aos alunos se a aula será
gravada ou não e qual plataforma será utilizada. PLE foi aprovado por maioria com a abstenção de
Jonas Federman. Evandro Ouriques relatou, por solicitação de Marcelo Serpa e William Dias Braga,
a ausência de conformidade com a 9. Resolução CEG-3-2020 e Portaria MEC Nº 544. Ele
apresentou o seguinte texto: “uma vez que a referida portaria faz menção à possibilidade de
“substituição das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados, por atividades letivas
que utilizem recursos educacionais digitais” , e complementa no seu art.2 que : Alternativamente à
autorização de que trata o art. 1º, as instituições de educação superior pode poderão suspender as
atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo. E no § 1º As atividades acadêmicas suspensas
deverão ser integralmente repostas, para fins de cumprimento da carga horária dos cursos, conforme
estabelecido na legislação em vigor”. A ausência de conformidade estaria no fato que a Resolução
CEG-3-2020 autoriza o ensino remoto, mas o faz em caráter facultativo, tanto para o corpo docente
como para o corpo discente. Ora, ao tornar o processo facultativo, termina por adotar duas medidas
simultâneas, quais sejam possibilitar a substituição para aqueles que aderirem ao PLE e
simultaneamente suspender atividades acadêmicas, consequentemente gerando necessidade de
reposição integral das ditas atividades acadêmicas." Suzy dos Santos informou que o CEG fez
reuniões públicas para sanar esclarecimentos antes da referida portaria, dando ampla discussão ao
assunto. A Congregação da Escola de Comunicação indeferiu por unanimidade a solicitação de
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encaminhamento do questionamento ao CEG considerando que estes debates já foram feitos pelas
instâncias decisórias (CEG e CONSUNI), sem prejuízo, claro, aos docentes solicitantes para que
busquem esclarecimento através de outros caminhos institucionais da UFRJ. Sandro Torres nos 10.
Assuntos Gerais trouxe um pedido de consulta dos Coordenadores ao PR1 e Acesso à Graduação
sobre a oferta de vagas de 2021, primeiro e segundo semestre, pela Direção Adjunta de Graduação.
Aprovado por unanimidade. Sandro Torres continua relatando sobre um pedido de ratificação da
autonomia dos Coordenadores para critérios de preenchimento de vagas no PLE, conforme as
Resoluções 3 e 4 /2020 do CEG. A Congregação, considerando que a Resolução do CEG já legisla
sobre o tema, não é órgão competente para tal decisão. Nada mais havendo a tratar, a diretora Suzy
dos Santos reassumiu a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.

