Ata da reunião do CONDEP da Escola de Comunicação, de 21 de fevereiro de 2018.
Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, na sala da
Congregação da Escola de Comunicação, realizou-se a reunião do CONDEP presidida pelo professor Amaury
Fernandes e com os seguintes presentes: Cristina Rego Monteiro da Luz - Vice Diretora, Chalini Torquato G. de
Barros - Diretora Adjunta de Graduação, professor Marcelo Serpa – Chefe do Departamento de Expressão e
Linguagens, professor Henrique Antoun - Chefe de Departamento de Fundamentos e professor Marcos Dantas Chefe de Departamento de Métodos e Áreas Conexas. Estavam presentes ainda, as professoras Jacyan Castilho
de Oliveira - Coordenadora de Direção Teatral, Maria Tereza Ferreira Bastos - Coordenadora de Radialismo,
Andréia Resende Barreto Vianna - coordenadora de Ciclo Básico, Cristiane Costa - Coordenadora de Jornalismo
e Mário Feijó Borges Monteiro - Coordenador de Produção Editorial. A servidora Flavia Martinez Ferreira
Cherullo secretariou a reunião. Iniciando a reunião o Diretor Amaury Fernandes verificou o quorum necessário
para início das atividades. A coordenadora de publicidade e propaganda, Lucimara Rett, não esteve presente por
motivo de férias. 1. APRESENTAÇÃO DO NOVO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE JORNALISMO A
coordenadora de jornalismo, Cristiane Costa, informou aos presentes que o projeto pedagógico ainda não está
pronto e serão enviadas as ementas para cada professor sobre as disciplinas que competirá a cada um. O novo
prazo é de 21 de março. A coordenadora também avisou que foi pedido ao CFCH que a entrada individualizada
seja apenas em 2019.1, pois os alunos fizeram vestibular para Comunicação e não Jornalismo. 2. GRADE 2018.1 TURMA 2 DE JORNALISMO GRÁFICO A coordenadora de jornalismo, Cristiane Costa, levou ao Conselho a falta
de docente na segunda turma da disciplina Jornalismo gráfico 1. Marcelo Serpa, chefe de departamento, entrou
em contato com Otávio Aragão e relatou as razões do professor para não poder oferecer uma das turmas da
disciplina. O CONDEP solicitou que o professor ofereça as duas turmas da disciplina uma vez que é obrigatória e
no próximo período o departamento tentará um substituto. O encaminhamento foi aprovado pelo quorum
presente por maioria e abstenção da professora Teresa Bastos. 3. RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO
CURSO DE RADIALISMO A coordenadora de Radialismo pediu direcionamentos sobre revisão de reconhecimento
de curso e o professor Mário Feijó descreveu como foi a última renovação do curso de Produção Editorial. O
colegiado indicou que o Departamento Pessoal e a Biblioteca são setores importantes durante a inspeção. 4.
REVISÃO DE DISPENSA DE DISCIPLINA - PE O Coordenador de Produção Editorial, Mário Feijó, pede atenção para
a dispensa de disciplinas no caso de reprovações de alunos. O regulamento do CEG impede que seja realizado
dispensa neste caso. 5. PROCESSOS Aprovado por unanimidade o indeferimento do processo
23079.058865/2017-11 da aluna ALICE MENDONÇA MILAGRES DA SILVA ARAUJO DRE 114143023 sobre
trancamento de matrícula da matéria Projeto I. 6. OUTROS ASSUNTOS O professor Marcelo Serpa e a
professora Teresa Bastos relatam sobre o caso do professor Ivan Capeller, que ao ser afastado para pósdoutorado em 2018.1 sobrecarregará o professor Afonso Cláudio e o pedido de professor substituto que supriria
a ausência do mesmo foi negado em todas as instâncias, assim, a disciplina Edição de Trilha Sonora estará sem
professor para ministrá-la em 2018.1. O colegiado pediu que procurem uma solução junto ao corpo de docentes,
servidores e estágios docentes tendo em vista que é uma disciplina obrigatória. Às dezesseis horas, sem nada
mais a tratar, o professor Amaury Fernandes deu por encerrada a reunião do CONDEP.
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