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 21
DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 14:00 HORAS, EM SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET.
Compareceram à sessão: Suzy dos 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, Evandro
Ouriques - Chefe do 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, Andreia Resende
Barreto Vianna – representante dos professores Assistentes, Mauro Reis - representante dos técnicos
administrativos. A servidora Fabiane Soares Marcondes secretariou a reunião.

Havendo número regimental, a diretora iniciou a sessão pelo ponto 1.Informes. Suzy dos
Santos falou sobre o fim do escaneamento dos sete processos de aposentadoria que estavam
pendentes. Os processos serão colocados no SEI, a fim de dar andamento. A diretora também
informou sobre o Guia de Biossegurança da UFRJ e as normas para a realização das provas
presenciais dos concursos para docentes. 2. Aprovação da ata ordinária de setembro/2020.
Aprovada com a abstenção de Mauro Reis. Em seguida, foi relatado por Fernando Ewerton,
coordenador do curso de Jornalismo, o 3. Regulamento do Programa de Estágio Supervisionado
em Jornalismo. Ele pontuou que o tempo de estágio não poderá ultrapassar cinco horas por dia,
seguindo o tempo de trabalho recomendado pelo sindicato dos jornalistas. Será um total de duzentas
horas de estágio, a serem feitas a partir da segunda metade do curso. Inicialmente os supervisores
internos serão os membros do NDE de Jornalismo. O regulamento foi aprovado por unanimidade.
Correlato a este ponto, Fernando Ewerton relatou o 4. Regimento Interno do NDE de Jornalismo,
indicando que o mesmo é a formalização das normas do NDE de Jornalismo, o qual também foi
aprovado por unanimidade. Posteriormente, Fernando Ewerton também relatou a 5. Inclusão de
códigos de intercâmbio e equivalências de disciplinas na grade curricular do curso de
Jornalismo, ressaltando que tais códigos visam abarcar as disciplinas cursadas em intercâmbio sem
uma equivalência específica no currículo de Jornalismo e que o referidos códigos já foram
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devidamente enviados para a Pró-reitoria de Graduação. Aprovação por unanimidade. Após, o 6.
Anexos dos PPCs dos cursos da ECO sobre ensino remoto (Portaria MEC 544/2020) e as 7.
Recomendações do Condep para o período regular de 2020.1 foram relatados por Sandro Tôrres.
Segundo ele, os departamentos discutirão com os docentes a melhor forma destes de atuarem em
2020.1 remoto, com todas as disciplinas obrigatórias que foram oferecidas em março de 2020, com
o mesmo número de vagas, preferencialmente repetindo os dias e turno de março de 2020, ajustando
os horários à grade adotada no PLE. As disciplinas com aulas assíncronas terão distribuição semanal
de conteúdos ao longo do período (preferencialmente usando os dias e turnos que foram previstos
em março de 2020) e as disciplinas com aulas síncronas e assíncronas terão os encontros nos dias e
turnos que foram previstos em março de 2020, para que não haja sobreposição de horários de
disciplinas obrigatórias do mesmo período. Quanto aos TCC’s do PLE, recomenda-se que as defesas
sejam concentradas entre os dias 30/11 e 16/12. Entretanto, as alunas e os alunos poderão defender a
qualquer momento, e, imediatamente após a aprovação, poderão requerer colação de grau na Seção
de Ensino. Ambos os pontos foram aprovados por unanimidade. Ato contínuo, foram relatados os 8.
Processos de progressão. Os processos das professoras Jacyan Castilho, Beatriz Lagoa e Isabel
Travancas foram relatados por Evandro Ouriques. A professora Jacyan Castilho, progredindo de
professora adjunta IV para professora associada I, obteve pontuação 220, sendo 230 a pontuação
máxima. A professora Beatriz Lagoa, progredindo de professora associada I para professora
associada II, obteve pontuação 220, sendo 230 a pontuação máxima. A professora Isabel Travancas,
progredindo de professora associada II para professora associada III, obteve a pontuação máxima.
Os processos do professor Milton Campos e da professora Chalini Torquato foram relatados por
Cristiano Ribeiro. A professor Milton Campos, progredindo de professor adjunta I para professor
adjunto II, obteve a pontuação máxima. A professora Chalini Torquato, progredindo de professora
adjunta I para professora adjunta II, obteve pontuação 176, sendo 200 a pontuação máxima. Todos
os processos de progressão foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o ponto 9. Aprovação
do Laboratório de Investigação da Cena(LIC) do PPGAC/ECO foi relatado por Alessandra
Vannucci. O LIC pertence à linha 1 do PPGAC e tem como objetivo investigar como as artes podem
contribuir em momentos de crise humanitária, como a atual pandemia. O Laboratório foi aprovado
por unanimidade. Logo após, também foi relatada por Alessandra Vannucci a 10. Aprovação do
convênio PPGAC/ Museu de Arte do Rio, convênio este que formaliza a parceria já existente
entre as duas instituições para intercâmbio e cooperação científica e artística. O convênio foi
aprovado por unanimidade. 11. Aprovação do Acordo de Cooperação Internacional entre
PPGCOM/ECO e Faculdade de Letras/ Universidade de Coimbra, com projeto coordenado
pelas professoras Victa de Carvalho e Anita Leandro, tendo o objetivo de estudar espaços da
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memória diaspórica africana na Pequena África, no Rio de Janeiro. Acordo de cooperação aprovado
por unanimidade. Ato contínuo, Chalini Torquato, relatou a 12. Aprovação do Núcleo de Pesquisa
em Gênero, Mídia e Potências Subversiva (Núcleo Subversa), por ela coordenado e já aprovado
pelo Departamento de Métodos e Áreas Conexas na reunião de 19 de outubro. O Núcleo Subversa
agrega pesquisadores de diferentes universidades, dentro e fora do Rio de Janeiro, e de diferentes
áreas de conhecimento, e é vinculado ao grupo de pesquisa em Políticas e Economia Política da
Informação e Comunicação (PEIC) da ECO. Aprovado por unanimidade. A 13. Aprovação de
ações de extensão foi relatada por Alessandra Vannucci. Foram relatadas as seguintes ações: V SIQ
– Semana Internacional de Quadrinhos, proponente: Mário Feijó Borges Monteiro, modalidade:
evento; X Editor em Ação, proponente: Mário Feijó Borges Monteiro, modalidade: evento;
Construção de Territórios de Convivência, proponente: Evandro Vieira Ouriques, modalidade:
projeto; Seminário Sérgio Sant'Anna, proponente: Mercia Roseli Pessoa e Silva, modalidade:
evento. Ações aprovadas por unanimidade. Seguidamente foram debatidos os pontos 14. Aprovação
da participação da Profª. Patricia Burrowes no Programa de Pós-graduação em
Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social (EICOS), do Instituto de Psicologia da
UFRJ e 15. Aprovação da participação da Profª. Lucimara Rett no Programa de
Pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social (EICOS), do Instituto
de Psicologia da UFRJ, ambos relatados por Marta Pinheiro. A participação das duas professoras
foram aprovadas por seus respectivos departamentos, o que foi confirmado pelos chefes presentes.
Os dois pontos foram aprovados por unanimidade. Após estes pontos, a diretora abriu espaço para
que fossem debatidos 16. Assuntos gerais. Então, Cristiano Ribeiro comentou sobre o concurso
para professores substitutos do Departamento de Métodos e Áreas Conexas. Disse que das sete
vagas solicitadas, apenas duas foram concedidas, referentes a duas aposentadorias no departamento.
Ele relatou que, dessa forma, é possível que três disciplinas do curso de Publicidade e Propaganda
fiquem sem professores. Sendo mantida tal situação, o Ciclo Básico também será afetado, visto que
seus professores já estão sobrecarregados. Conclui-se, então, a necessidade de levar o assunto ao
CEG. 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, Chefe de Gabinete em
exercício, para constar, lavrei a presente ata assinada por mim e pela Diretora da ECO, Profa. Suzy
dos Santos.

