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

Compareceram à sessão: Marta de Araújo Pinheiro - Vice-Diretora, Maria Alice de Faria Nogueira –
Vice-Diretora Adjunta de Graduação, Marcelo Serpa – Chefe Departamento de Expressão e
Linguagens, Paulo Vaz – Chefe do Departamento de Fundamentos, Chalini Torquato Gonçalves de
Barros – representante dos professores Adjuntos, Joaquim Welley Martins – representante dos
professores Adjuntos, Gabriela Lírio Gurgel Monteiro – Coordenadora dos Programas de Pós
Graduação da Eco e Mauro Lúcio dos Reis Corrêa - representante dos Técnicos Administrativos.. A
servidora Nitya Montenegro Machado secretariou a reunião.

Havendo número regimental, Suzy dos Santos iniciou a reunião e, primeiramente, pôs em votação a
1 - Aprovação das atas ordinárias e extraordinárias de junho da Congregação, que foram
aprovadas por maioria, com a abstenção de Maria Alice Nogueira, por não ter estado presente nas
reuniões anteriores, e de Joaquim Welley Martins, apenas para as reuniões extraordinárias, nas quais
não esteve presente. Dando prosseguimento, Gabriela Lírio apresentou a 2 - Parceria entre a SBAT
(Sociedade Brasileira de Autores) e o PPGAC, a proposta de convênio foi aprovada por
unanimidade. Sanadas as pendências anteriores, retornaram para a análise desta Congregação os
seguintes processos de progressão: 3 - Processo 23079.202535/2021-48 sobre estágio probatório
de Carine F. Prevedello obteve parecer de aprovação da banca com 200 pontos, pontuação máxima;
4 - Processo 23079.202523/2021-13 sobre estágio probatório de Edilson Pereira obteve parecer de
aprovação da banca com 178 pontos; 5 - Processo 23079.202534/2021-01 sobre estágio probatório
de Fernanda A. S. Carrera obteve parecer de aprovação da banca com 200 pontos, pontuação
máxima. Todos os pareceres das bancas foram aprovados por unanimidade. A seguir foi posto em
votação o 6 - Processo 23079.037633/2019-83 sobre progressão para Associado 2 de Lívia
Flores, transposto de processo físico depositado no setor de protocolo da unidade anteriormente à
pandemia de COVID19, que obteve parecer de aprovação da banca com 190 pontos. O parecer da
comissão foi aprovado por unanimidade. Os pontos 7 - Informes sobre os possíveis
encaminhamentos para o retorno das atividades presenciais em 2021/02 e 8 - Comissão de
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protocolos pós-pandemia foram discutidos simultaneamente. Foi definida a criação de Comissão
Pós-Pandemia para elaboração do plano de retomada, seguindo as normativas da UFRJ. Esta
Comissão será composta pelos docentes José Henrique Moreira, presidente, Carine Prevedello e
Gabriela Lírio, pela diretora adjunta de administração Andrea Moraes e pela diretora Suzy dos
Santos. O encaminhamento e a comissão foram aprovados por unanimidade. Em seguida foram
apresentadas propostas de 9 - Calendário dos concursos docentes e da eleição de membros da
Congregação. Foram propostas as datas de início das provas dos concursos para 13 de setembro de
2021 para a vaga MC-058 - CFCH - Escola de Comunicação - Produção Editorial - Redação Técnica
- 40H(DE) do Departamento de Expressão e Linguagem; de 13 de setembro de 2021 para a vaga
MC-059 - CFCH - Escola de Comunicação - Radialismo - Roteiro para Rádio e TV - 40H(DE), e de
27 de setembro de 2021 para a vaga MC-057 - CFCH - Escola de Comunicação - Teoria da
Comunicação com ênfase em Psicologia - 40H(DE) do Departamento de Fundamentos. Todas as
datas foram aprovadas por unanimidade. Também foram apresentadas propostas de edital e o
calendário das eleições para membros da Congregação com as seguintes datas: 02 a 06 de agosto
(inscrições), 09 a 13 de agosto (votação), 16 de agosto (apuração) e 18 de agosto (homologação).
Ambos foram aprovados por unanimidade. Foi solicitado o encaminhamento de mudança da data de
Congregação do dia 11 de agosto para o dia 18 de agosto, que também foi aprovada pelos presentes.
O próximo ponto foi a 10 - Licença da servidora técnico-administrativa Marina Costa Villela
Martins para realização de Doutorado na Universidade de Rosário na Argentina no período de
Fevereiro de 2022 a Janeiro de 2026, aprovada por unanimidade. Finalmente em 11 - Assuntos
Gerais O servidor Mauro Reis parabenizou a equipe da ECO que coordenou a parte técnica do
Festival do Conhecimento da UFRJ. Nada mais havendo a tratar, a diretora Suzy dos Santos
reassumiu a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Nitya Montenegro
Machado, Substituta da Chefe de Gabinete, para constar, lavrei a presente assinada pela diretora
Suzy dos Santos.

