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 VICE DIRETORA DA ECO, MARTA PINHEIRO,
DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 14:00 HORAS, EM SALA VIRTUAL DO GOOGLE
MEET.

Compareceram à sessão: Carine Prevedello – Substituta da Direção Adjunta 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, Chalini Torquato
Gonçalves de Barros – representante dos professores Adjuntos, Joaquim Welley Martins –
representante dos professores Adjuntos, Andreia Rezende Barreto Vianna – representante dos
professores Assistentes, Gabriela Lírio Gurgel Monteiro – Diretora Adjunta dos Programas de Pós
Graduação da Eco. Justificaram a ausência: Alessandra Vannucci - Diretora Adjunta de Extensão e
Mauro Lúcio dos Reis Corrêa - representante dos Técnicos Administrativos. Participaram as
servidoras Camila Medina e Joyce Abbade. A servidora Flavia Martinez Ferreira Cherullo
secretariou a reunião.

Havendo número regimental, a vice-diretora iniciou a reunião. Primeiramente, Joaquim sugeriu a 8.
Prorrogação dos mandatos eletivos dos membros da congregação em 6 meses a contar de
outubro de 2020, tornando válidos os atos aprovados desde então e eleição até março de 2021. Após
esclarecimentos, a prorrogação foi aprovada por unanimidade do quorum. Marta pediu que os
departamentos tragam nomes para compor a 2. Comissão de eleição de representantes da
Congregação até dia 24 de fevereiro. Aprovado por unanimidade. A Direção Adjunta de Graduação
apresentou o ponto 3. Autorização para professores credenciados nos PPGs da ECO orientarem
TCCs da graduação. Gabriela e Carine pediram que esse questionamento fosse encaminhado ao
CEG. Paulo argumentou que os professores já orientam alunos da UFRJ em outra instância, nível
superior à graduação. Joaquim sugeriu que fosse aprovado pelo período de 2021.1 a 2022.2 e que
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fosse feita consulta imediata ao CONSUNI e à Comissão de Normas do CEG. A proposta foi
aprovada por unanimidade. Em seguida, foi posto em 1. Aprovação da ata ordinária de
janeiro/2020, a qual foi aprovada por maioria, com abstenção de Joaquim Welley, Gabriela Lírio e
Evandro Ouriques. Marta continuou a reunião informando sobre o 4. Esclarecimento sobre a
Comissão de Acessibilidade e Acolhimento sobre atividade de escuta na ECO. Na reunião
passada, foi ampliada a ação desta comissão para incorporar o acolhimento aos discentes mediante o
cenário atual, é reforçado que esse trabalho será pontual durante o isolamento, com o entendimento
que fora deste momento estas atividades são papel da COAA. Aprovado por unanimidade. Marta
continuou com o ponto de 5. Progressão 23079.217002/2020-80 - Carine F. Prevedello relatado
por Cristiano Henriques, chefe do DMAC. A professora pontuou nos 5 itens da progressão com a
aprovação da Comissão de Progressão. O relatório da Comissão foi aprovado por unanimidade. A 6.
Progressão 23079.210399/2020-89 - Edilson Sandro Pereira relatado por Paulo Vaz, chefe do
departamento de Fundamentos. O professor pontuou nos 5 itens da progressão com a aprovação da
Comissão de Progressão. O relatório da Comissão foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi
realizada 7. Apresentação de projetos de extensão da Escola recentemente aprovados:
ECOFOTO e MIDIOGRAFIAS DO ATUAL. Camila Medina relatou as mudanças do projeto
ECOFOTO com a presença da fotógrafa da CPM, Joyce Abbade. Cristiano Henriques apresentou o
MIDIOGRAFIAS DO ATUAL, um projeto ligado a redes sociais e outras parcerias. Ambos os
projetos foram aprovados por unanimidade. Marta abriu os 9. Assuntos Gerais informando que
amanhã, será votado no Consuni a extensão dos prazos do concurso, como apresentado na reunião
do CFCH. A vice-diretora também informou que o CFCH disponibilizará as salas do Container para
a realização destas provas, tal reserva deverá ser realizada por ofício. Paulo pede que seja marcada
uma reunião extraordinária no caso de negação do adiamento das datas dos concursos. Por fim,
Joaquim informou que foi portariado como membro da Comissão Deliberativa dos Concursos
Públicos da UFRJ, como representante da CCPD, membro também da Comissão de professores
Negros e Negras da UFRJ e membro da Comissão para 20 % das Admissão de cargos docentes
destinados a Negros e Índios. Nada mais havendo a tratar, a vice diretora Marta Pinheiro 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 Vice
Diretora da ECO, Profa. Marta Pinheiro.

