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ATA DA REUNIÃO DE CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DA DIRETORA,
SUZY DOS SANTOS, DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 14 HORAS, EM SALA VIRTUAL DO
GOOGLE MEET, RIO DE JANEIRO.
Compareceram à sessão: Marta de Araújo Pinheiro - Vice-Diretora, Sandro Torres de Azevedo –
Diretor Adjunto de Graduação, Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos – Chefe do Departamento
de Métodos e Áreas Conexas, Marcelo Helvecio Navarro Serpa – Chefe Departamento de
Expressão e Linguagens, Paulo Roberto Givaldi Vaz – Chefe do Departamento de Fundamentos,
Mônica Machado Cardoso - representante dos Associados, Jonas Federman - representante dos
professores Associados, Chalini Torquato Gonçalves de Barros – representante dos professores
Adjuntos, Gabriela Lírio Gurgel Monteiro – Diretora Adjunta dos Programas de Pós Graduação
da Eco, Carine Felkl Prevedello – substituta da Diretora Adjunta de Extensão, Flavia Martinez
Ferreira Cherullo - representante dos Técnicos Administrativos. Também estiveram presentes
Fernando Ewerton e Mohammed Elhajji. O membro Edilson Sandro Pereira – representante dos
professores Adjuntos justificou sua ausência devido a recuperação de sintomas da COVID-19.
Havendo número regimental, a diretora iniciou a sessão com a 1 - Aprovação da ata ordinária
de agosto aprovada por maioria com abstenção de Mohammed Elhajji, Monica Machado
Cardoso e Carine Felkl Prevedello. O chefe do Departamento de Fundamentos, então, relatou o
2 - Processo 23079.206826/2021-13 sobre promoção para classe E do Prof. DENILSON S.
LOPES. O professor obteve pontuação máxima de 200 pontos. Após leitura do parecer da banca,
o processo foi aprovado por unanimidade pelos presentes. A chefia do Departamento de
Métodos e Áreas Conexas apresentou o 6 - Processo n. 23079.209540/2021-81 sobre
progressão docente de FREDERICO AUGUSTO TAVARES JUNIOR. O professor obteve pontuação
de 195 pontos. Após leitura do parecer da banca, o processo foi aprovado por unanimidade
pelos presentes. Marta de Araújo Pinheiro sugeriu que o quadro de pontuação seja revisado
pelos departamentos. Seguindo a vice-diretora fez a leitura dos processos do Departamento de
Expressão e Linguagens: 3 - Processo n. 23079.222172/2021-67 sobre progressão docente de
ELEONORA BATISTA FABIÃO; 4 - Processo n. 23079.213450/2021-95 sobre progressão docente
de AFFONSO CLÁUDIO; 5 - Processo n. 23079.218140/2021-67 sobre progressão docente de
KATIA AUGUSTA MACIEL. Após leitura dos relatórios das bancas, os pareceres dos processos
foram aprovados por unanimidade pelos presentes. A seguir, Fernando Ewerton Fernandez
Junior explanou sobre o 7 - Processo 23079.229480/2021-13 Ajustes no PPC de Jornalismo. O
coordenador de Jornalismo propôs: Mudança na periodização do 6º ao 8º Períodos, com ajuste
de ementas; Alteração de carga horária e/ou ementa de disciplinas complementares; e Criação
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do RCS Atividade Complementar em Pesquisa (ECWX02). Paulo Vaz agradeceu o cuidado do
coordenador com mudanças que beneficiam outros cursos e sugeriu que, no futuro, sejam
eleitos relatores para discussões de currículo, tendo em vista que é necessário se aprofundar
nessas questões com mais cuidado. Suzy dos Santos acolheu e recomendou que mais assuntos
utilizem uma relatoria não interessada no tema, para melhor andamento das reuniões. Após
discussão, as mudanças foram aprovadas por unanimidade. Mohammed Elhajji relatou o 8 Processo 23079.227769/2021-06 sobre Colaboração com a Universidade de Navarra que é um
acordo com a Universidade de Navarra (www.unav.edu/arquitectura/) com a qual a UFRJ está
renovando Acordo Específico de Intercâmbio de Estudantes. A Instituição demonstrou interesse
em incluir a Escola de Comunicação nesta parceria, além da Faculdade de Arquitetura e a
Escola de Belas Artes. O acordo foi aprovado por unanimidade. O diretor de graduação relatou o
seguinte ponto a 9 - Discussão e definição sobre a orientação de TCCs da graduação feita por
professores substitutos. Após ampla discussão, foi posto em votação a proposta de professores
substitutos da ECO poderem orientar TCCs desde que exista a coorientação de alguma pessoa
do corpo docente efetivo assumindo automaticamente a orientação caso ocorra qualquer
interrupção contratual de quem estiver na situação funcional de Professor Substituto antes da
defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. Suzy dos Santos propôs que a Congregação tenha
critérios para 10 - Pedidos de redistribuição de docentes para a ECO criando uma norma e
procedimento para estes pedidos pelas chefias dos Departamentos. Na próxima congregação
ordinária deverão ser apresentadas propostas. A seguir, Carine Felkl Prevedello apresentou a 11
- Ação de extensão "A Era dos Dados e a Representatividade Negra na Comunicação",
proposta pela professora Alda Rosane de Almeida. A ação já foi aprovada pela Câmara de
Extensão e foi aprovada por unanimidade pelos presentes. No ponto de 12 - Assuntos Gerais
Suzy dos Santos agradeceu e deu boas vindas às pessoas que foram eleitas como
representantes para a Congregação. Nada mais havendo a tratar, a diretora reassumiu a
presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Flavia Martinez Ferreira
Cherullo, Chefe de Gabinete da Escola de Comunicação, para constar, lavrei a presente ata
assinada pela diretora, Suzy dos Santos.
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