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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 8 DE JUNHO DE 2022, ÀS QUATORZE HORAS E DEZ MINUTOS, EM SALA
VIRTUAL DO GOOGLE MEET, RIO DE JANEIRO.
Compareceram à sessão: Paulo Gibaldi Vaz -Vice-direção, Sandro Tôrres de Azevedo - Direção de
Graduação, Gabriela Lírio Gurgel Monteiro - Diretora Adjunta dos Programas de Pós Graduação,
Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos – Chefe do Departamento de Métodos e Áreas Conexas,
Edilson Sandro Pereira – Chefe do Departamento de Fundamentos da Comunicação, Ivan
Capeller – Substituto eventual da Chefe do Departamento de Expressão e Linguagens, Mônica
Machado Cardoso - representante dos Associados, Jonas Federman - representante dos
professores Associados, Gabriela Lírio Gurgel Monteiro – Diretora Adjunta dos Programas de
Pós Graduação da Eco, Flavia Martinez Ferreira Cherullo - representante dos Técnicos
Administrativos, Joyce Barreto de Sá Abbade - representante dos Técnicos Administrativos,
Isadora Camargo – representantes do CAECO e CADT. Estiveram ausentes Carine Felkl
Prevedello - Diretora Adjunta de Extensão, Chalini Torquato Gonçalves de Barros –
representante dos professores Adjuntos, Joaquim Welley Martins – representante dos
professores Adjuntos e Dante Gastaldoni – representante dos professores Assistentes.
Havendo número regimental, a diretora iniciou os trabalhos dando as boas vindas às pessoas
presentes e iniciou a reunião colocando em discussão o ponto 1. Aprovação da ata ordinária
do mês de maio, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, foram realizados os 2 - Informes
da Direção: CONDEP receberá em nova reunião a adequação do texto dos Projetos Pedagógicos
dos Cursos após retorno dos Núcleos Docentes Estruturantes. O Projeto do Ano Muniz Sodré foi
aprovado e serão gravadas aulas do emérito em vários espaços da Escola de Comunicação. Foi
reforçada a importância do uso de máscara tendo em vista o aumento do número de casos de
COVID entre docentes e estudantes. Seguindo para o ponto 3 - Homologação do Projeto
“Gestando igualdades: política de permanência materna e outras situações de
vulnerabilidade na ECO”, a Diretora apresentou (anexo I) os problemas vividos pelas mães e
pessoas que estão em vulnerabilidade social. O projeto recebeu emenda parlamentar via
pedido da Deputada Federal Jandira Feghali para políticas de permanência para estudantes de
graduação, pós-graduação, servidoras e terceirizadas. A Diretora Adjunta de Pós-Graduação
reforçou as dificuldades que estas pessoas sofrem durante a vida acadêmica e pede que
também abranja pessoas para outros grupos de vulnerabilidade. O projeto foi aprovado por
maioria com a abstenção da proponente, Suzy dos Santos. A Direção apresentou o ponto 4 Processo 23079.221556/2022-43 de Colaborador Voluntário do PPGCOM de DANIELLE RAMOS
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BRASILIENSE. O processo foi aprovado por unanimidade, com a ressalva de retornar o processo
para complementação de documentos. A Direção continuou no ponto 5 - Homologação de
Editais PPGCOM que terá inscrições de 11 de julho a 12 de agosto de 2022 . O Mestrado terá
30 vagas - 15 para cada linha - e no do Doutorado, para 20 vagas - 10 para cada linha -,
perfazendo o total de 50 vagas, mantendo-se a porcentagem de 30% para as Ações Afirmativas.
A seguir, o Diretor Adjunto de Graduação apresentou os nomes para homologação dos
presentes dos novos integrantes das Comissões a seguir: 6 - Nova Composição da COAA de
Comunicação - solicitada reformulação e retorno para aprovação na próxima reunião da
Congregação da unidade; 7 - Nova composição da COAA de Direção Teatral - Lívia Flores Lopes
- SIAPE 1731529 (Presidente), Jacyan Castilho de Oliveira - SIAPE 3213824 (Membro efetivo),
José Henrique Ferreira Barbosa Moreira - SIAPE 1172451 (Membro efetivo), Hugo Genuíno
Francelino - DRE 120043045 e Ayo Nzinga - DRE 122039042, Carmem Cinyra Gadelha Pereira SIAPE 2211696 (Membro suplente) e Gabriela Lírio Gurgel Monteiro - SIAPE 1727633 (Membro
suplente), aprovada por unanimidade; 8 - Nova composição do NDE de Publicidade e
Propaganda solicitada reformulação e retorno para aprovação na próxima reunião da
Congregação da unidade; 9 - Nova Composição do NDE de Direção Teatral - Eleonora Batista
Fabião - SIAPE 2226785 (Presidente), Jacyan Castilho de Oliveira - SIAPE 3213824 (Membro
efetivo), Carmem Cinyra Gadelha Pereira - SIAPE 2211696 (Membro efetivo), Adriana Schneider
Alcure - SIAPE 3448933 (Membro efetivo), Lívia Flores Lopes - SIAPE 1731529 (Membro efetivo)
e José Henrique Ferreira Barbosa Moreira - SIAPE 1172451 (Membro efetivo), composição
aprovada por unanimidade. O CAECO pediu fala em 10 - Assuntos Gerais para apresentar a
nova gestão do Centro Acadêmico que foi eleito dia 2 de junho de 2022 para a gestão de
2022-2023. O CAECO pede que os professores participem e liberem estudantes para o ato dia 9
de junho às 16h na Candelária. A Direção da ECO dá boas vindas à nova gestão do CAECO. Nada
mais a tratar, às dezesseis horas e dezessete minutos a Diretora reassumiu a presidência,
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Eu, Flavia Martinez Ferreira Cherullo, chefe
da Seção de Apoio à Direção, para constar, lavrei a presente ata assinada pela diretora, Suzy dos
Santos.
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ANEXO I
“Gestando igualdades: política de permanência materna e outras situações de
vulnerabilidade na ECO”
PLANO DE TRABALHO RESUMIDO
EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL

Parlamentar: Jandira Feghali
Número da Emenda: 17750015
Valor Total (R$): 500.000,00
GND: 3 – Custeio
Unidade Beneficiária: Escola de Comunicação
Coordenação: Suzy dos Santos
Justificativa constante no Espelho da Emenda Parlamentar: “Este projeto busca estabelecer
políticas e estratégias de inclusão, acolhimento e permanência de estudantes em situação de
vulnerabilidade social, na Escola de Comunicação da UFRJ. Atenção especial será dada às
estudantes de graduação e pós-graduação que são mães de crianças de até 12 anos de idade”.
O recurso será repassado para Fundação de Apoio: (X) Sim ( ) Não

Objetivo
Estabelecer políticas e estratégias de inclusão, acolhimento e permanência de estudantes em
situação de vulnerabilidade social, na Escola de Comunicação da UFRJ (estudantes oriundos das
periferias cariocas, cotistas, estudantes que vêm de fora do Rio de Janeiro, PcD). Atenção
especial será dada às estudantes, de graduação e pós-graduação que são mães de crianças até
12 anos. Para isso, será necessária uma ação que combine ações multidimensionais no espaço
acadêmico, tais como política de bolsas de formação, pesquisa institucional e escuta ativa sobre
os mecanismos institucionais que podem naturalizar ou minimizar opressões no ambiente da
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Escola de Comunicação, produção de protocolos institucionais de atenção à vulnerabilidade
social no ambiente acadêmico, estimular a reflexão coletiva e o avanço da comunicação
institucional humanizada através de ações que combinem pesquisa, extensão e ensino e, por
fim, propiciar intervenções físicas estruturais no campus da Praia Vermelha.

Justificativa
No contexto pós-pandêmico, a crise social e sanitária na cidade do Rio de Janeiro agravou a
situação de carência estrutural das pessoas em situação de vulnerabilidade que entram na
universidade pelas ações afirmativas. A saúde mental e física da juventude em situação de
vulnerabilidade que chega aos cursos de graduação e aos programas de pós-graduação da
universidade pública, especialmente das mães e cuidadores, se agravou intensamente com o
contexto da pandemia. O campus da Praia Vermelha, onde se localiza a Escola de Comunicação
da UFRJ situa-se num espaço da cidade extremamente elitizado e, para jovens que vêm de
longe, seja esse longe a Baixada Fluminense ou de outras cidades e estados, permanecer ao
longo de um dia inteiro entre as aulas na Zona Sul do Rio de Janeiro, somente com a oferta de
uma refeição a preços módicos ao dia (o Restaurante Universitário da Praia Vermelha só dispõe
de 2 refeições diárias e não tem espaço físico para acomodar toda a comunidade, é normal que
as pessoas peguem as suas quentinhas e comam sentadas nos meio-fios das calçadas do
campus), sem espaço adequado para descanso, estudo e convivência digna torna a
permanência exaustiva. Desta forma, é mais que justificada a necessidade de um espaço, que
poderá ser compartilhado, com outras unidades, como, por exemplo, já ocorre com o Centro
Acadêmico no qual o único forno de microondas que a direção da ECO disponibilizou é usado
por estudantes das faculdades de Educação e Contabilidade, que dividem o espaço físico do
Palácio Universitário conosco. Este compartilhamento deve ocorrer não apenas entre a
comunidade discente, mas também entre equipe técnica e terceirizada.
Dedicaremos este novo espaço à primeira mulher negra a receber o título de Doutor Horonris
Causa pedido pela Escola de Comunicação (deve ser concedido pelo conselho universitário
ainda este mês), Beatriz Nascimento, ativista dos direitos humanos, que fazia mestrado na ECO
quando sofreu feminicídio.

Público-Alvo
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Mulheres estudantes, técnicas e prestadoras de serviços da UFRJ, principalmente mães solo, e
estudantes, não exclusivamente mulheres, oriundas das periferias urbanas no Rio de Janeiro, de
outras cidades e estado ou em outras situações de vulnerabilidade social.

Destino do Recurso (os bens que serão adquiridos e/ou serviços que serão contratados):

Coordenações adjuntas, bolsas de extensão e/ou pesquisa para estudantes e técnicas. Serviços
especializados pra reforma e adequação dos espaços, formações avançadas, passagens, diárias
e fomento para a participação das estudantes em congressos científicos, traduções, publicações
de material pedagógico e comunicacional.
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