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Gabinete da Direção

ATA DA REUNIÃO DE CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA
SOB A PRESIDÊNCIA DA VICE DIRETORA DA ECO, PROF. MARTA DE ARAÚJO PINHEIRO, DIA 28 DE
JANEIRO DE 2022, ÀS 14:00 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,
Jonas Federman - representante dos professores Associados, Joaquim Welley Martins - suplente
de representante dos professores Adjuntos, Gabriela Lírio Gurgel Monteiro – Diretora Adjunta
dos Programas de Pós Graduação da Eco, Alessandra Vanucci – Diretora Adjunta de Extensão,
Flavia Martinez Ferreira Cherullo - representante dos Técnicos Administrativos. Também esteve
presente o professor José Henrique Moreira.

Havendo número regimental, a vice-diretora deu palavra ao professor José Henrique Moreira,
presidente da Comissão Pós-Pandemia da ECO nomeada através da PORTARIA nº 6.893 de 30 de
agosto de 2021, a pauta única: Recomendação GT da ECO sobre atividades presenciais. José
Henrique Moreira fez o retrato do retorno presencial que aconteceu com sucesso no período de
3 a 7 de janeiro, antes da recomendação da suspensão de aulas presenciais pela Reitoria. A ECO
e outras Unidades aguardaram novas orientações e não houve manifestação ou consulta da
Reitoria e GT da Pandemia sobre novos passos, até dia 24 de janeiro de 2022. Nesta data, a
comissão emitiu parecer (ANEXO I) com recomendação para a manutenção de suas atividades
em modo remoto até o término do atual período, com o principal objetivo de permitir um
planejamento mínimo até o início do próximo ano letivo, marcado para abril de 2022. A nova
nota da Reitoria, que anuncia o retorno das atividades presenciais no dia 31 de janeiro de 2022,
demandou esta reunião para orientações sobre as atividades da Escola à sua Comunidade
Acadêmica. Após amplo debate, foi dado o encaminhamento: A Congregação acata o parecer da
Comissão Pós-Pandemia da ECO, nomeada através da PORTARIA nº 6.893 de 30 de agosto de
2021, e suspende as aulas presenciais do período letivo 2021.2, até nova avaliação. As
atividades administrativas continuarão sendo realizadas remotamente. Os espaços físicos da
Escola de Comunicação, tanto no Palácio Universitário quanto na Central de Produção
Multimídia (CPM), terão acesso restrito. Todo atendimento presencial deverá ser previamente
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agendado com, no mínimo, 24h de antecedência, e aprovação prévia pela Direção Adjunta de
Administração. Para priorizar o funcionamento remoto, os setores atuarão como segue:
- Gabinete da Direção: funcionamento virtual pelo e-mail direcao@eco.ufrj.br.
- Direção Adjunta
andrea.moraes@eco.ufrj.br.
- Direção Adjunta
direcao.graduacao@eco.ufrj.br

de

de

Administração:

Graduação:

funcionamento

funcionamento

virtual

virtual

pelo

e-mail

pelo

e-mail

- Comissão de Retorno Presencial: retornopresencial@eco.ufrj.br
- Seção de Ensino: estão suspensas as reservas de sala. Funcionamento virtual pelo
e-mail graduacao@eco.ufrj.br.
- Seção de Pessoal: funcionamento virtual pelo e-mail secaodepessoal@eco.ufrj.br
- Coordenações Acadêmicas e Chefias de Departamento: Atendimento virtual:
- Ciclo Básico: andreia.resende@eco.ufrj.br.
- Jornalismo: jornalismo@eco.ufrj.br.
- Publicidade e Propaganda: coordenacaopp@eco.ufrj.br
- Produção Editorial: mario.feijo@eco.ufrj.br
- Rádio e TV: fernando.salis@eco.ufrj.br
- Direção Teatral: direcaoteatral@eco.ufrj.br
- Departamento de Fundamentos: paulo.vaz@eco.ufj.br.
- Departamento de Expressão e Linguagens: delchefe@eco.ufrj.br
- Departamento de Métodos e Áreas Conexas: chefia.dmac@eco.ufrj.br
- Secretaria de Departamentos:
departamentos@eco.ufrj.br.
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- Programas de Pós-Graduação: Defesas de teses e dissertações deverão ser
agendadas remotamente, em consonância com orientadoras e orientadores.
Funcionamento virtual:
PPGAC: secretaria.ppgac@eco.ufrj.br.
PPGCI: ppgci@ibict.br.
PPGCOM: poseco@eco.ufrj.br
PPGMC: secretaria.ppgmc@eco.ufrj.br.
- Extensão: todas as atividades que envolvem público externo estão suspensas.
Atendimento virtual: coordenacaodeextensao@eco.ufrj.br.
- Central de Produção Multimídia: Funcionamento virtual pelo e-mail cpm@eco.ufrj.br,
atendimento presencial deve ser previamente aprovado pela Direção Adjunta de Administração
e pelo Coordenador da CPM.
Comunicação Institucional: institucional@eco.ufrj.br
- Dúvidas, críticas e sugestões: faleconosco@eco.ufrj.br.

O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a vice-diretora
reassumiu a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Flavia
Martinez Ferreira Cherullo, Secretária, para constar, lavrei a presente ata assinada pela
vice-diretora, Marta de Araujo Pinheiro.
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Anexo I

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022
À Direção da Escola de Comunicação.
A Comissão de Protocolos Pós-pandemia da Escola de Comunicação, nomeada através da
PORTARIA nº 6.893 de 30 de agosto de 2021, no uso de suas atribuições e considerando que:
1)

a previsão de circulação da variante Ômicron da COVID-19 aponta para um pico nas
próximas duas semanas[1];

2)

o período letivo em curso, de 2021/2, já completou nove semanas de atividades
acadêmicas e encerrar-se-á em 12 de março, com mais seis semanas de aulas previstas (já
excluída a semana de Carnaval);

3) desde a última suspensão das atividades presenciais determinada pela Reitoria da UFRJ,
em 7 de janeiro último, foram frequentes os casos de contaminação informados pelo corpo
social da Escola de Comunicação;
4)

a data de 31 de janeiro, estabelecida como prazo de término para a atual suspensão de
atividades, é na verdade um marco para uma reavaliação de uma situação em que não
vislumbramos possibilidade de tendência súbita de melhoria;

5)

a incerteza na condução da gestão acadêmica representa obstáculo talvez maior do que
levar adiante o modo remoto que, apesar de sabidamente insatisfatório, pelo menos
assegurou alguma regularidade nos últimos quatro períodos (PLE, 2020/1, 2020/2 e
2021/1);

vem apresentar, após discussão online entre seus membros, RECOMENDAÇÃO para que a
Escola de Comunicação mantenha em modo remoto as suas atividades de ensino até o
término do atual período. Esta recomendação, que a Comissão lamenta ver-se forçada a
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encaminhar, tem como principal objetivo permitir um planejamento mínimo até o início do
próximo ano letivo, marcado para abril de 2022.
É importante destacar que a experiência de retorno presencial de algumas disciplinas práticas da
ECo, levada a cabo de 3 a 7 de janeiro, foi absolutamente bem sucedida. Não houve notificação
de contágio em decorrência daquelas atividades e, num único caso de estudante que informou
resultado positivo de exame de COVID-19 durante aquela semana, foram adotadas as medidas
previstas com rapidez e eficácia.
Assim, a presente recomendação destina-se a garantir a possível tranquilidade para que se
chegue ao fim de 2021/2 sem novas mudanças drásticas nas atividades da Escola de
Comunicação.
Respeitosamente,
Comissão de Protocolos Pós-pandemia da Escola de Comunicação

[1]

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/omicron-nao-chegou-no-pico-e-proximas-2-semanas-sera
o-dificeis-diz-especialista/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/01/19/pico-da-contaminacao-da-omicronno-rio-sera-na-semana-que-vem-antes-do-resto-do-pais-dizem-especialistas.ghtml
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