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ATA DA REUNIÃO DE CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, ORDINÁRIA, REALIZADA SOB A PRESIDÊNCIA DO DIRETORA, SUZY
DOS SANTOS, DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 14 HORAS, EM SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET,
RIO DE JANEIRO.
Compareceram à sessão: Marta de Araújo Pinheiro - Vice-Diretora, Sandro de AzevedoTorres –
Diretor Adjunto de Graduação, Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos – Chefe do Departamento
de Métodos e Áreas Conexas, Ivan Capeller – substituto da Chefia Departamento de Expressão e
Linguagens, Paulo Roberto Gibaldi Vaz – Chefe do Departamento de Fundamentos, Jonas
Federman - representante dos professores Associados, Andreia Rezende Barreto Vianna –
representante dos professores Assistentes, Gabriela Lírio Gurgel Monteiro – Diretora Adjunta
dos Programas de Pós Graduação da Eco, Alessandra Vannucci – Diretora Adjunta de Extensão,
Mauro Lúcio dos Reis Corrêa - representante dos Técnicos Administrativos.
Havendo número regimental, a diretora iniciou a sessão pela 1 - Aprovação da ata ordinária de
julho que foi aprovada por unanimidade. A seguir, Gabriela Lirio relatou os processos 2 Processo 23079.224359/2021-03 de indicação do professor Caio Arnizaut Riscado para atuar
como Colaborador Voluntário no PPGAC e 3 - Processo 23079.222575/2021-14 de indicação do
professor Caio Arnizaut Riscado para Homologação de Pós-Doutorado no PPGAC. Ambos os
processos já foram aprovados em reunião deliberativa do Programa de Pós Graduação de Artes
em Cena. Suzy dos Santos pede que o pedido de Colaborador Voluntário seja encaminhado
também para apreciação do Departamento de Métodos e Áreas Conexas, assim o professor
poderá oferecer disciplinas também para a Graduação. Ambos os processos foram aprovados
por unanimidade. Gabriela continuou apresentando a 4 - Processo nº 23079.203632/2021-58
sobre Mudança de Regulamento do PPGAC quanto a Passagem de nível de mestrado para
doutorado, Ingresso direto em doutorado e inserção do representante discente do doutorado,
pontos já aprovados pela reunião deliberativa do Programa. Gabriela Lírio leu as alterações no
documento e informou que a redação já foi analisada e revisada pelo CPEG. O processo foi
aprovado por unanimidade, Ivan Capeller seguiu a reunião apresentando 5 - Relato da eleição
de representantes da Congregação, realizado pelo sistema E-Voting da TIC/UFRJ durante os
dias 17 a 20 de agosto. No dia 30, o sistema encaminhou a cada classe o resultado da eleição
sendo os mesmos: Resultado da Eleição de membros TAES teve 27 de 56 eleitores com 19 votos
para Flavia Martinez Ferreira Cherullo (membro), 16 votos para Joyce Barreto de Sá Abbade
(membro), 15 votos para Mauro Reis (suplente), 0 votos Em Branco e 0 votos Nulos; Resultado
da Eleição de membros da classe Assistente teve 3 de 4 eleitores com 3 votos para Dante
Gastaldoni (membro), 0 votos Em branco e o votos Nulos; Resultado da Eleição de membros da
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classe Adjuntos teve 13 de 22 eleitores com 11 votos para Chalini Torquato Gonçalves de Barros
(membro), 7 votos para Edilson Sandro Pereira (membro), 3 votos para Joaquim Welley Martins
(suplente), 1 voto em branco e 0 votos nulos; Resultado da Eleição de membros da classe
Associados teve 24 de 41 eleitores com 22 votos para Monica Machado Cardoso (membro), 12
votos para Jonas Federman (membro), 2 votos em branco e 1 voto nulo. Suzy dos Santos
agradece a Comissão Eleitoral pelo esforço destinado ao certame e à chefia de gabinete por
alimentar e cadastrar os eleitores no Sistema E-Voting. A diretora também ressaltou que a
eleição para representantes da classe Titulares será realizada assim que o Regimento da Escola
esteja atualizado. Posto em votação, o certame foi aprovado e homologado por unanimidade
pelos presentes. Continuando, Alessandra Vannucci deu informações sobre o projeto 6 MOVIMENTO, mostra competitiva de curtas metragens organizada e produzida pelo LEP/ECO,
agenda: 11 a 18 de setembro (online), que terá prêmios e palestras. O evento está recebendo
inscrições. A diretora de extensão também relatou para 7 - Apreciação e homologação projetos aprovados pela Câmara de Extensão: Comunicação digital na pandemia, apresentado
por Camila Damico Medina e Memória do jornalismo brasileiro, apresentado por Ana Paula
Ribeiro. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade pelos presentes. Sandro Torres
relatou o ponto, já aprovado pelo CONDEP, 8 - Aprovação e solicitação de portaria para nova
constituição da COAA de DT composta pelos discentes: Gabriel de Barros Medeiros - DRE:
118095612, Hugo Genuíno Francellino - DRE: 120043045, e docentes: Carmen Gadelha - SIAPE:
2211696, Eleonora Fabião - SIAPE: 2226785, Gabriela Lírio - SIAPE: 1727633, Jacyan Castilho SIAPE: 3213824, Lívia Flores - SIAPE: 1731529. A composição da COAA de DT foi aprovada por
unanimidade. O diretor de graduação continuou apresentando o ponto 9 - Retorno do
quantitativo de vagas para 2022 para entrada em separado dos cursos de Comunicação Social.
O assunto havia sido homologado em Congregação, mas retornou após reunião com a PR1,
Divisão de Ensino e Pesquisador Institucional. O quadro de vagas a ser votado é: Integral –
manhã/tarde: 31 vagas semestrais para PP (62 anuais), Integral – tarde/noite: 26 vagas
semestrais de RTV (52 anuais), 23 vagas semestrais de PE (46 anuais). O quantitativo de vagas
relatado acima foi aprovado por unanimidade. Suzy dos Santos apresentou a solicitação para 10
- Doutoramento-Extensão Prazo de João Correia de Andrade Neto. Trata-se de servidor
afastado para missão no exterior, processo 043284/2017-77, desde 21/09/2017, com término
previsto em 21/09/2021. O servidor pede extensão de mais um ano de prazo, totalizando, ao
final, cinco anos de afastamento doutoral no exterior. O servidor relatou o seu afastamento,
qualificou o projeto em 2019 e iniciou as pesquisas para a tese. Vindo a pandemia, entrevistas e
levantamentos no Brasil ficaram mais difíceis e demandando longos períodos, agregado a
problemas de saúde. João relata que esses foram os problemas que prejudicaram a escrita da
tese. Os orientadores estão cientes da prorrogação dos trabalhos em mais um ano, até
setembro de 2022. Alessandra Vannucci apresentou as dificuldades do setor de extensão que
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hoje tem apenas 1 pessoa lotada e precisou reduzir as metas e atividades do setor dado que
contava com o retorno deste servidor para a unidade. Suzy dos Santos destacou a dificuldade
que é o Doutoramento, mas também expõe o dispositivo legal que apenas 5% do quadro
funcional de TAES pode estar afastado para qualificação. Tendo em vista as necessidades da
Unidade, e a aprovação do afastamento para Doutoramento da servidora Marina Martins, que
seria prejudicada com a ampliação do prazo. Após ampla discussão, foi posto em votação o
encaminhamento para que este ponto retorne à pauta na próxima congregação tendo parecer
sobre o assunto da Procuradoria da UFRJ. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.
Em 11 - Assuntos Gerais Cristiano Henrique dos Santos informou as alterações do texto e
metodologia do seu projeto de extensão, aprovado em fevereiro por esta Congregação, para
deixar a ação e relações entre Instituições mais clara em seu detalhamento. Após o relato, o
novo texto foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Suzy dos Santos informou a todos
que Andreia Resende não será mais membro da Congregação para se concentrar na sua tese de
doutoramento. 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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