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 11
DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 14:00 HORAS, EM SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET.

Compareceram à sessão: Suzy dos Santos - 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 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, e discente
representante do Centro Acadêmico de Comunicação. A servidora Fabiane Soares Marcondes
secretariou a reunião.

Havendo número regimental, a diretora iniciou a sessão pelo ponto 1. Aprovação das atas
ordinárias e extraordinárias de outubro/2020, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
Suzy dos Santos fez a 2. Apresentação dos novos docentes da ECO, Leonardo De Marchi e Maria
Alice Nogueira. Todos lhes deram boas-vindas e Suzy comentou sobre a marcação de uma reunião
com os novos professores. Posteriormente, Suzy dos Santos também relatou a 3. Possibilidade de
aproveitamento de candidata concursada através do Edital nº860, de 20 de dezembro de 2017.
Como algumas unidades da UFRJ não conseguiram fazer suas nomeações, sobraram algumas vagas
do último COTAV e a universidade deseja preenchê-las até o dia 31 de dezembro. Serão levadas em
consideração a classificação das unidades e a ordem de publicação dos editais. Para isso, é
necessário que a unidade abra um processo, com aprovação em congregação, solicitando a
convocação da terceira colocada no concurso para professor(a) da disciplina Antropologia e
Comunicação, do Departamento de Fundamentos, Luanda Dias Schramm, a qual foi aprovada por
unanimidade. Suzy dos Santos também colocou em votação o pedido de abertura de mais duas
vagas, caso existam disponíveis no processo de alocação da universidade, considerando a carência
histórica de docentes da ECO, uma para o Departamento de Expressão e Linguagens e outra para o
Departamento de Métodos e Áreas Conexas, o que também foi aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, a diretora também relatou os 4. Processos de revalidação de diploma, totalizando quatro.
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Ao relatar, percebeu-se que havia um erro no texto do processo de Edith Marcela Mora Lemus, por
isso, este será devolvido. Os outros três processos são de: Nathaly Suzette Cuellar Marquina,
Alessandra Bergamaschi e Mariana Rebua Simões. A revalidação dos três processos foi aprovada
por unanimidade. Logo depois, Evandro Ouriques relatou o processo de 5. Extensão do
afastamento da professora Eleonora Fabião, que está afastada desde setembro em projeto de
cooperação com a New York University - Tisch School of the Arts. O novo prazo de afastamento é
de 1 de janeiro a 16 de maio de 2021. A extensão de seu afastamento foi aprovada por unanimidade.
Seguidamente, Paulo Vaz relatou a 6. Aprovação da banca de progressão de Fernando Gerheim,
de professor associado I para professor associado II. A banca é composta por Maria Cristina Franco
Ferraz (ECO/UFRJ), Paulo Venâncio Filho (EBA/UFRJ) e Gláucia Villas-bôas (IFCS/UFRJ). A
banca foi aprovada por unanimidade. Suzy dos Santos aproveitou o ensejo para ler um e-mail
enviado pelo presidente da CPPD sobre erros em anexos dos processos de progressão/promoção.
Todos os presentes na reunião relataram dúvidas sobre como tramitar processos de
progressão/promoção no SEI. Suzy dos Santos comentou sobre a possibilidade de ser feito um
tutorial a respeito que ficará disponibilizado no site da ECO. Em seguida, Paulo Vaz também relatou
a 7. Aprovação do grupo de pesquisa Poéticas em Campo (PAX), coordenado pelo professor
Fernando Gerheim. O grupo é composto pelos seguintes membros: Fernando Gerheim - Programa
de Pós-Graduação em Artes da Cena (PPGAC - ECO) e Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais (PPGAV - EBA); Rodrigo Paglieri - Universidade do Minho - LAV/EAUM, e membro do
Laboratório de Paisagem, Patrimônio e Território (Lab2PT); Glória Bordons - Universitat de
Barcelona (UB); e Nathanael Sampaio - mestrando PPGAC. O referido grupo de pesquisa foi
aprovado por unanimidade. Logo após, a diretora comentou os 8. Assuntos gerais. Falou sobre os
cortes na universidade, em especial nos serviços terceirizados de limpeza e segurança. No caso da
ECO, foram demitidos os funcionários terceirizados Seu Sérgio e Dona Eliete, dois ótimos
funcionários. Suzy sugeriu que a ECO redija uma carta endereçada à empresa prestadora dos
serviços sobre a demissão dos dois funcionários. Todos concordaram. Suzy dos Santos falou
também sobre a retomada das eleições na universidade, já tendo um aplicativo desenvolvido para
tal. Informou que em janeiro serão convocadas eleições para as representações da Congregação e
sugeriu que, ao mesmo tempo, fossem feitas as eleições para o Departamento de Método e Áreas
Conexas e para o Departamento de Expressão e Linguagens. Houve concordância de ambos os
chefes de departamentos. 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.

