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ATA DA REUNIÃO DE CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, ORDINÁRIA,
REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DA DIRETORA DA ECO, SUZY DOS SANTOS, DIA 16
DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 14:00 HORAS, EM SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET.
Compareceram à sessão: Suzy Santos - Diretora, Marta Pinheiro - Vice-Diretora, Sandro Torres –
Diretor Adjunto de Graduação, Alessandra Vannucci - Diretora Adjunta de Extensão, Cristiano
Henrique Ribeiro dos Santos – Chefe do Departamento de Métodos e Áreas Conexas, Paulo Vaz –
Chefe do Departamento de Fundamentos, André de Souza Parente - professor titular, Jonas
Federman - representante dos professores Associados, Joaquim Welley Martins – representante dos
professores Adjuntos justificou sua ausência: a reunião é no mesmo horário de disciplina por ele
ministrada, Chalini Torquato Gonçalves de Barros - representante dos professores Adjuntos,
Andreia Resende Barreto Vianna – representante dos professores Assistentes, Paulo César Marinho
- representante dos técnicos-administrativos. A servidora Fabiane Soares Marcondes secretariou a
reunião.

Havendo número regimental, a diretora iniciou a sessão pelo ponto 1.Informes. Foi informado
que a ECO aguarda em conjunto com a PR1 a respeito das regras de transição dos PPCs de
Comunicação Social e de Jornalismo, ocorridas em 2019, nas quais parece ter ocorrido um equívoco
de entendimento, o assunto será discutido entre a coordenação de Jornalismo, a Direção Adjunta de
Graduação e a PR1 e posteriormente o CONDEP fará o debate. Foi informado que alunos de
Jornalismo não poderão ser migrados para o novo currículo. Haverá necessidade de um novo plano
de transição dos alunos de Jornalismo para o novo currículo para adequar a carga horário de
extensão, havendo necessidade de alterar o Projeto Político-pedagógico. A diretora apresentou a
servidora Fabiane Marcondes como a secretária da reunião, que substituirá a servidora Flavia
Cherullo na Chefia do Gabinete até o final de novembro. 2. Aprovação da ata ordinária de
agosto/2020 e da homologação da Nova Coordenação do Programa de Pós-graduação em
Mídias Criativas, assinada ad-referendum. Ambas foram aprovadas por unanimidade. Seguindo,
foi relatado pela diretora a 3. Situação das aposentadorias. Este ponto já havia sido pauta em
junho. Foi relatado que foram realizadas reuniões com a Pró-reitoria de Pessoal (PR4) e a
superintendente do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), para que os processos tenham
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andamento na ECO. As pastas dos professores e técnicos estão sendo copiadas e digitalizadas para
atender os direcionamentos da PR4, posto que os processos não podem ser retirados da Unidade.De
início serão digitalizadas as pastas de servidores que têm apenas um volume e na sequência as dos
servidores que tem mais de um volume. Suzy Santos explicou que tais procedimentos demandam
tempo, em razão da pandemia, pois somente pessoas com cargo de chefia estão com acesso aos
processos e na ECO apenas uma pessoa com cargo de chefia não compõe o grupo de risco da
pandemia de Covid-19. Em seguida, Jonas Federman relatou a 4. Aprovação do evento de
extensão “Tudo que você precisa saber sobre o mercado editorial”, coordenado pelo mesmo, o
qual foi aprovado por unanimidade. Suzy Santos relatou o 5. Processo n º 23079.027587/2019-12
de revalidação de diploma de Mayra C.M. Malavé, o qual já foi deferido pela Comissão de
Revalidação de Diplomas da ECO. O parecer foi referendado pela Congregação por unanimidade. 7.
Assuntos Gerais: Alessandra Vannucci explicou e-mail da Pró-reitoria de Extensão (PR5), dizendo
que o formulário é bem simples e de rápido preenchimento. O objetivo da PR5 é mapear as ações
de extensão que estão em curso durante o isolamento social e também incentivar a adequação
daquelas que ainda não se adequaram a esse momento. Nada mais havendo a tratar, a diretora Suzy
dos Santos reassumiu a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Fabiane
Soares Marcondes, substituta da Chefe de Gabinete da ECO, para constar, lavrei a presente ata
assinada por mim ____ e pela Diretora da ECO, Profa. Suzy dos Santos.
_________________.

