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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 DA DIRETORA, SUZY
DOS SANTOS, DIA 23 DE MARÇO DE 2022, ÀS 14 HORAS E SETE MINUTOS, EM SALA VIRTUAL DO
GOOGLE MEET, RIO DE JANEIRO.
Compareceram à sessão: 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, Mônica Machado
Cardoso - representante da categoria Docentes Associados, Edilson Sandro Pereira – Chefe do
Departamento de Fundamentos da Comunicação, Joaquim Welley Martins - representante da
categoria Docentes Adjuntos, Paulo César Castro - professor Associado, Flavia Martinez Ferreira
Cherullo e Joyce Barreto de Sá Abbade - representantes da categoria TAEs, Luiz Gustavo Moreira
Carmo e Isadora Pereira de Arruda Camargo - representantes do CAECO.
Havendo número regimental, a diretora iniciou os trabalhos dando as boas vindas a todos os
presentes e iniciou a reunião começando pelo ponto 1 - Informes. O primeiro informe foi sobre
a reunião que ela e a Chefe de Gabinete, Flávia Cherullo, tiveram com o professor Fábio
Francisco de Araújo, presidente da CPPD para tratar dos processos docentes, que durante os
últimos dois anos têm retornado à ECO para serem refeitos. Interrompeu o informe para dar
boas vindas ao professor Joaquim Welley como membro oficial da Congregação atuando como
representante da categoria docente Adjuntos e suplente do professor Edilson Ribeiro, que
acabou de ser eleito Chefe de Departamento. O ponto central da reunião foi a orientação para
que as chefias departamentais instruam a comunidade docente a somente abrirem seus
processos de progressão no SEI quando já estivem com toda a documentação pronta, em vez de
abrirem os processo e somente à posteriori irem juntando os relatórios. Outra questão
relevante, é a necessidade de tramitação em 60 dias na unidade, para isso, é importante termos
comissões de progressão relativamente fixas - com nomeações válidas por dois anos - e que as
bancas de progressão sejam instruídas a fazerem os relatórios no SEI com rapidez. E por fim,
informou que foi instruído pela CPPD que as reuniões de departamentos sejam mensais e que
tenham seu calendário anual publicado no site. A Chefe de Gabinete complementou
informando que no site da ECO já existe uma aba “Gestão de Pessoas” com orientações de
acesso ao SEI, um link para um curso da Enap, que apresenta as principais funcionalidades do
SEI e tutoriais do Sou.gov. Prosseguindo com a reunião, a Diretora deu as boas vindas a todos os
presentes e colocou em discussão o ponto 2 - Aprovação das atas ordinária e extraordinárias
de fevereiro. Posta em votação a ata ordinária de 09/02/2022 e as extraordinárias de
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23/02/2022 foram aprovadas com abstenção do professor Joaquim Welley. Seguindo a reunião
a Diretora colocou em discussão o ponto 3 - Processo 23079.206113/2022-22 - Homologação
de substituto eventual da Direção. A Diretora relatou a proposta de substituição da
vice-diretora, que está em processo de aposentadoria e será substituída pelo Professor Paulo
Vaz, que irá compor o final de mandato da Direção da ECO, a partir de 01/03/2022. A proposta
foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a Diretora apresentou o ponto 4 Processo 23079.238082/2021-98 - Progressão Cristiane Costa. A Chefia do DEL relatou que a
Comissão Avaliadora analisou o processo e concedeu a pontuação máxima (230 pontos). O
relatório da comissão foi posto em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade.
Prosseguindo foi colocado em discussão o ponto 5 - Processo 23079.209112/2022-30 Afastamento Edilson Pereira para participação na organização e apresentação de evento
internacional a ser realizado no período de 25 a 29 de abril de 2022 na UFMA - FAPEMA - Grupo
de pesquisa MARES, São Luiz/MA. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. A Direção
seguiu relatando o ponto 6 - Troca da Coordenação de Curso de Direção Teatral. A professora
Eleonora Fabião foi indicada para ser a Coordenadora do curso de DT no lugar do professor José
Henrique, que passa a ser seu substituto. Posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Continuando foi posto em discussão o ponto 7. Troca da Coordenação de Curso
de Publicidade - Fernanda Carrera e Mônica Machado Cardoso a partir de 1 de abril. A
Diretora relatou que a professora Mônica Machado deixa a função e a Professora Fernanda
Carrera assume. Aprovada por unanimidade. Prosseguindo a Diretora relatou o ponto 8 - Troca
da Direção Adjunta de Extensão. A professora Alessandra Vannucci vai se afastar para
pós-doutorado e a professora Carine Prevedello assume a partir do dia 12/04/2022 a
Coordenação Geral de Extensão. Dando continuidade a Diretora pôs em discussão o ponto 9 Aprovação do ECOmeço 2022.1 (de 11 a 20 de abril) como atividade letiva para todos os
períodos de todos os cursos da ECO. O professor Sandro Torres relatou que o retorno ao
modelo presencial significa que mais de seiscentos discentes vão entrar fisicamente na ECO pela
primeira vez. Sendo assim, teremos um Super ECOmeço, com integração de toda a comunidade
acadêmica, dividida em eventos parciais, que evitarão aglomerações, cobrindo desde o dia 11
até o dia 20 de abril. A proposta foi aprovada por unanimidade. A seguir a Diretora sugeriu que
os pontos 10, 11 e 13 fossem votados juntos uma vez que são núcleos do DEL, sugestão aceita
por todos. Tomando a palavra a Chefia do DEL começou relatando o ponto 10 - Criação de
núcleo de pesquisa: Núcleo de Estudos em Dramaturgias e Imaginários da Infância
Sul-americana (NEDIS). A Chefia do DEL relatou a criação do núcleo e passou para o ponto 11 Ratificação do projeto de pesquisa "Formas de composição do ator contemporâneo brasileiro
- possíveis inserções, congruências e fricções em poéticas de encenação", da profa. Jacyan
Castilho. Onde confirmou o projeto coordenado pela professora Jacyan Castilho. Finalizando
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sequência passou a palavra ao professor Paulo César Castro, que relatou o ponto 13 Aprovação do Núcleo de Pesquisa em Cultura, Informação e Algoritmos (N-LOG), cuja
proposta foi aprovada na última reunião do DEL de 17/03/2022. Os 3 pontos foram postos em
votação e aprovados por unanimidade. Finalizando os pontos de pauta, a Diretora colocou em
discussão o ponto 12 - Aprovação de parecer da Comissão de Revalidação de Diploma de
Melissa Morales - e troca da presidência da comissão. A Diretora relatou o parecer
apresentado pela Comissão, que deferiu a solicitação da interessada e informou que a
professora Gabriela Nora aceitou substituir o professor Ivan Capeller, atual presidente da
Comissão de Revalidação de Diplomas, que havia pedido, desde o ano passado, sua exoneração,
mas se prontificando a ficar até que fosse indicado um substituto. O parecer e a troca de
presidência foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, às quatorze horas e nove minutos a Diretora reassumiu a presidência, agradeceu a
presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Marlene Cardoso Bonfim, Secretária, para constar,
lavrei a presente ata assinada pela diretora, Suzy dos Santos.
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