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 27
DE JANEIRO DE 2021, ÀS 14:00 HORAS, EM SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET.

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, Jonas Federman - representante dos professores Associados,
Andreia Rezende Barreto Vianna – representante dos professores Assistentes, Alessandra Vanucci –
Diretora Adjunta de Extensão, Mauro Lúcio dos Reis Corrêa - representante dos Técnicos
Administrativos. Também esteve presente a professora titular Marialva Barbosa. A servidora Flavia
Martinez Ferreira Cherullo secretariou a reunião.Havendo número regimental, a diretora iniciou a
sessão pelo ponto 1. Aprovação das atas ordinária e extraordinária de dezembro/2020, a qual foi
aprovada por unanimidade. 2. Calendário 2021 das Reuniões Ordinárias da Congregação de
2021 as datas propostas 10/2; 10/3; 14/4; 12/5; 9/6; 14/7; 11/8; 15/9; 13/10; 10/11; 08/12 foram
aprovadas por unanimidade. Sandro Torres relatou o ponto 3. Cancelamentos de matrícula e
trancamentos de semestre apresentando os dados e números fornecidos pela Seção de Ensino no
atual período em todos os cursos da ECO, tendo tido uma alta em comparação com outros períodos.
No geral as justificativas são devido a mudança de Curso ou Universidade, dificuldades do ensino
remoto, problemas emocionais do aluno em situação vulnerável ou problemas financeiros. Suzy
propõe que seja refeita a pesquisa realizada ano passado, uma política de acolhimento e abrir um
canal de comunicação para ouvir as vulnerabilidades e situações específicas dos discentes. A
diretora ainda lembra que a Comissão de Acessibilidade podem receber essas demandas e tomar
ação junto aos docentes. Jonas Federman se dispõe para participar destas atividades de acolhimento.
Paulo Vaz contribuiu para a discussão valorizando a escuta aos alunos, apoiando a pesquisa, mas
pediu avaliação do que é acolhimento terapêutico e o que é desigualdade social. Suzy sugere que os
professores inscrevam seus projetos em bolsas para engajar os alunos academicamente com a
contrapartida financeira. Cristiano Henrique se disponibilizou para atualizar a pesquisa de 2020.
Sandro levanta a questão de que é preciso modular as cobranças de acordo com as possibilidades dos
alunos. Suzy complementa informando a todos que os professores têm liberdade de cátedra, mas
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precisa se ater aos equipamentos que os alunos receberam para os períodos remotos. Andreia
Resende informa que os estudantes estão procurando alguém para orientá-los. Foi aprovada em
unanimidade nova pesquisa coordenada pelo professor Cristiano e mudança de nome da Comissão
de Acessibilidade para Comissão de Mapeamento de Vulnerabilidade e Acessibilidade da ECO, com
a inclusão da professora Luanda Schramm. A diretora relatou a 4. Situação TAEs da ECO relata a
mudança no tipo de trabalho e perfis necessários, saídas e seções de servidores e a carência de
técnicos administrativos na unidade. Suzy ressalta que a escassez prejudica o avanço da Unidade.
Paulo Vaz informou que em outros momentos a ECO teve problemas, mas nunca com muitos
problemas de falta de pessoal. Neste momento é preciso pensar e estudar o essencial para a ECO e as
mudanças virtuais que precisam ser consideradas. Após ampla discussão, Suzy informa da reunião
com a PR4 para pleitear mais técnicos administrativos e foi aprovado por unanimidade todos os
setores entregarem os planos de atividades dos setores. Em seguida, foi informada a necessidade da
5. Eleição para representações na Congregação, até o dia 10 de fevereiro deverão ter nomes para
a comissão. Suzy relatou a 6. Extensão do prazo dos concursos DEL e Fundamentos e questionou
se os chefes de departamento concordam em assinar uma carta à PR4 para extensão de prazo para
realização de concursos da UFRJ juntamente com outras Unidades, que foi aprovado por
unanimidade. Paulo Vaz relatou a situação das 7. Progressões dos professores Paulo Vaz (
23079.225138/2020-63) e João Freire (23079.200178/2021-83) que já haviam sido aprovadas pela
Congregação a serem encaminhadas novamente a CCPD em momento oportuno, o que foi aprovado
por unanimidade. Suzy informou que a CPM e Comunicação Institucional estão programando
tutoriais para auxiliar os professores no uso do SEI. Nos 8. Assuntos Gerais, o professor Cristiano
Henrique foi eleito em segundo lugar e desde dezembro estou homologado como representante dos
professores adjuntos do CFCH (suplente) no CONSUNI pelos próximos 4 anos. Mauro informou aos
presentes com apoio e participação de técnicos administrativos e alunos da ECO no Mostra de
Cinema de Tiradentes com o filme: “O Cerco”. Flavia Cherullo apresentou à congregação o Manual
do Pesquisador, projeto de conclusão de mestrado do PPGMC. Nada mais havendo a tratar, a
diretora Suzy dos Santos reassumiu a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão. Eu, Flavia Martinez Ferreira Cherullo, Chefe de Gabinete, para constar, lavrei a presente ata
assinada por mim e pela Diretora da ECO, Profa. Suzy dos Santos.

