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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 09 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 14 HORAS E SEIS 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 dos Associados, Jonas Federman - representante dos professores
Associados, Edilson Sandro Pereira – representante dos professores Adjuntos, Chalini Torquato
Gonçalves - representante dos professores Adjuntos, Joaquim Welley Martins - representante
dos professores Adjuntos (suplente), Alessandra Vanucci – Diretora Adjunta de Extensão,
Gabriela Lírio Gurgel Monteiro - Diretora Adjunta dos Programas de Pós Graduação da Eco,
Mohammed Elhajji - professor Titular e Joyce Barreto de Sá Abbade - representante dos
Técnicos Administrativos.
Havendo número regimental, a diretora iniciou os trabalhos passando a palavra à Diretora
Adjunta de Extensão, que solicitou uma mudança de ordem na pauta, pois tem duas reuniões
de orientação a partir das 15hs. Solicitação posta em votação e aprovada por todos, passando
o ponto 12 a ser o ponto 2. A seguir a diretora pôs em votação a 1 - Aprovação das atas
ordinária de 07 de dezembro, extraordinária de 15 de dezembro, e extraordinária de 28 de
janeiro, que foram aprovadas com uma abstenção quanto à ordinária de dezembro. Seguindo
a reunião, foi apresentado o ponto 2- Avaliação e aprovação de projeto de extensão “ECO na
Fil”, da profª Cristina Rego Monteiro. A Diretora Adjunta de Extensão relatou o projeto, que é
uma parceria da ECO com o Festival Internacional de Intercâmbio de Linguagens/19ª edição.
Posto em votação foi aprovado com uma abstenção. Dando continuidade, a Diretora antecipou
e relatou o ponto 10, que passa a ser o 3 - Assento da Associação de Antigos Alunos na
Congregação. Informou que o professor Joaquim Welley Martins foi indicado como membro da
associação de antigos alunos e após discussão sobre como formalizar esta categoria para
representação junto à Congregação foram apresentadas sugestões, que postas em votação, foi
aprovada por unanimidade a criação de uma chamada para eleição das categorias ex-alunos,
comunidade e professores titulares. Para este fim será criada uma comissão a ser indicada e
homologada na próxima reunião ordinária. Na sequência o chefe do Departamento de
Expressão e Linguagem relatou o ponto 4 - Processo 23079.244099/2021-84 sobre
afastamento do país da servidora Cristiane Costa para pesquisa de pós-doutorado na
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Universidade da Califórnia no período de 01 de setembro de 2022 à 01 de agosto de 2023. Após
discussão o afastamento foi aprovado por unanimidade. A chefia seguiu relatando o pontos 5 Processo 23079.236431/2021-37 - Promoção à classe E (Titular), servidor Antonio Fatorelli. A
banca deu parecer favorável ao pleito, que obteve pontuação máxima (230 pontos) no relatório
e a Congregação aprovou o parecer por unanimidade. E finalizou com o ponto 6. Processo
23079.229193/2021-11 - Promoção à classe E (Titular), servidor Fernando Salis. O professor
obteve pontuação máxima de 230 pontos. Após leitura do parecer da banca, o processo foi
aprovado por unanimidade pelos presentes. Prosseguindo a Diretora relatou o ponto 7 Aprovação do edital de credenciamento de novos docentes do PPGCI/IBICT/UFRJ. O IBICT
solicitou sua aprovação na Congregação Ordinária de janeiro, pois não sabiam do cronograma
das reuniões, que ainda não foi divulgado, pois o processo de credenciamento iniciava na
primeira semana de fevereiro. Diante do exposto o edital foi aprovado “ad referendum” pela
Direção em 12/01/2022 e segue para votação. Aprovado por unanimidade. Dando
continuidade a chefia do Departamento de Métodos e Áreas Conexas relatou o 8 - Ano Muniz
Sodré. A proposta é que o ano de 2022 seja denominado na ECO como o “Ano Muniz Sodré”.
Na condição de ex-aluno e professor da ECO, destacou a importância do professor Muniz Sodré,
que completou 80 anos em 12 de janeiro e que as homenagens em vida são as de maior valor.
Após discussão foi aprovado por unanimidade o “Ano Muniz Sodré” na Escola de Comunicação.
A seguir a chefia relatou o ponto 9 - Processo 23079.204070/2022-41 sobre contratação da
professora Zilda Martins para atuar como colaboradora voluntária na graduação pelo período
de 4 anos. Informou que a mesma é ex-servidora da UFRJ, já aposentada, e ex-orientanda de
doutorado e pós-doutorado da ECO e atualmente pesquisadora do LECC e atuará nas áreas de
ensino, pesquisa e extensão. Em discussão o pleito foi aprovado por unanimidade. Na
sequência o prof. Mohammed el Hajji relatou a 10 - Eleição do Prof. Cristiano Henrique
Ribeiro Santos para o cargo de Coordenador do LECC - Laboratório de Estudos em
Comunicação Comunitária. Após ter sido indicado para substituir o atual coordenador, foi
eleito pelos membros do laboratório. A Congregação aprovou por unanimidade a homologação
da eleição. Tomando a palavra a Diretora relatou o ponto 11 - Contribuições para a Unidade de
projetos com fomento externo. A ECO tem recebido projetos apoiados por emendas
parlamentares e fundações privadas de fomento, que contribuem, informalmente, com a
Escola para a complementação dos recursos, que foram drasticamente reduzidos nos últimos
anos. A direção propõe a formalização destes apoios à unidade, como ocorre com outras
unidades da UFRJ. Foi posta em votação a doação de 10 por cento dos projetos com
financiamento externo para a unidade. Aprovada por unanimidade. A Diretora prosseguiu com
o relato sobre 12 - novo projeto ECO, “Monitoramento de Campanhas de Desinformação”.
Coordenado pela professora Rose Marie Santini, já aprovado pela Congregação em reunião
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anterior, com fomento externo no valor de R$ 275.870,48 (duzentos e setenta e cinco mil,
oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos). A proposta foi a homologação do
projeto e aprovação da doação de 10 por cento para a ECO. Após discussão e posto em votação
foi aprovado por unanimidade. Na sequência o Diretor de Graduação relatou sobre a 13 Alteração das frações de horários para 2022.1 na graduação. Retomada do horário antigo
com frações indicadas pelo Condep. O Condep encaminhou pelo alinhamento dos horários
remotos, presenciais e híbridos. Aprovado por unanimidade. 14 - Este ponto foi retirado de
pauta, pois o servidor estará de férias no período e não poderá solicitar o afastamento.
Assuntos Gerais, Sandro Tôrres de Azevedo informou que foi aprovado no DEL a indicação de
dois professores para atuar como colaboradores voluntários na graduação, e pergunta se existe
possibilidade de marcar uma reunião extraordinária para agilizar as contratações. Pedido
aceito. Suzy dos Santos informou que a ECO ganhou uma emenda parlamentar da Deputada
Jandira Feghali para o apoio e a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade,
em particular as mães, tanto de graduação quanto de pós-graduação. A ideia é criar o “Espaço
Beatriz Nascimento de Permanência” e estabelecer uma política de bolsas. Nada mais havendo
a tratar, às quinze horas e quarenta 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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