E SCOLA DE C OMUNICAÇÃO

Ata da Reunião do Conselho Departamental - CONDEP
fevereiro de 2015
Dia: 11 de fevereiro de 2015

Ao 11º dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, na sala da Congregação da Escola de
Comunicação da UFRJ, deu-se o início da reunião do Conselho Departamental (CONDEP)
às 14:30 h. Estavam presentes os professores: Isabel Travancas, que presidiu e secretariou a
reunião, Amaury Fernandes, Paulo Cesar Castro de Souza, João Freire Filho, Marta
Pinheiro, Lívia Flores Lopes, Lucimara Rett, Cristiane Henriques Costa, Maria Teresa
Bastos e Flora Castro e Luan de Oliveira, representantes dos alunos.

Pontos da pauta :
1 - Fim da AGF. O Prof. Amaury reforçou o fato de que a AGF terminou e que os
professores e coordenadores devem estar cientes disso. A AGF será permitida para exlusão
de disciplina com assinatura do professor, do chefe de Departamento e por último da
Direção de Graduação. E se o aluno tiver comprovação.
2 – Datas do fim do semestre e semana de Defesa de Monografias. Ficou definido que o
término das aulas será dia 3 de julho e a Semana de Defesa de Monografia de 6 a 10 de
julho.
3 - Regras para Estágio e contrato. Foram esclarecidas as regras e a profa. Isabel Travancas
solicitou a divulgação das mesmas no ECoPress. São elas:
 A assinatura de contratos de estágios deverá ser solicitada aos coordenadores de
curso e de acordo com o seguinte procedimento:
 Entrega do contrato no escaninho na Seção de Ensino designado para recebê-los, o
contrato deve ser acompanhado da informação da habilitação a qual o aluno
pertence.

 Checagem da validade do convênio entre a UFRJ e a empresa que concede
o estágio (realizada por servidores da ECO)
 Assinatura pelos coordenadores
 Devolução ao discente do contrato assinado na Seção de Ensino.
O Prof. Amaury destacou que com esse procedimento as assinaturas dos contratos não
serão mais feitas de imediato, expectativa habitual dos alunos. Tem sido frequente a
solicitação das assinaturas do Diretor e da Vice Diretora da Escola, que não são os
responsáveis designados pelo CONDEP para tal.
 Nova funcionária na Seção de Ensino: Madalena, que trabalhará no horário de 13 ás
19 hs. Ela fará também a checagem das empresas cadastradas para Estágio.
Posse da Profa. Gabriela Nora. A professora foi aprovada no concurso para Jornalismo e
está fazendo exames para tomar posse e assumir. A Profa. Cristiane Costa informou que irá
reorganizar a grade com a sua entrada e que a nova professora dará três disciplinas. A
Coordenadora de Jornalismo ressaltou que o curso precisa de mais uma vaga.
4 – COAA. Os Prof. Gabriel Collares, Fernando Mansur e Paulo Oneto pediram para sair
das COAAs de Jornalismo e Ciclo Básico, respectivamente. Foram sugeridos na reunião os
nomes dos professores: Eduardo Refkalefsky, Fernando Ewerton e Gabriela Nora. O Prof.
Amaury sugeriu a criação de um COAA geral com um professor de cada Departamento e
solicitou ao Prof. João Freire Filho a indicação de um nome do Departamento de
Fundamentos para compô-la. A Profa. Lucimara lembrou que a COAA de PP já existe e
que a presidia, mas pediu para sair e a Profa. Maire Santini assumiu seu lugar. As
Professoras Patrícia Burrowes e Beatriz Lagoa permanecem. No seu lugar para a COAA
Geral indicou a Profa. Alda Rosana Almeida. Lembrou que precisam ser indicadas mais
duas pessoas para substitui as professoras Teresa Bastos e Patrícia Burrowes. O Prof.
Amaury pediu que os outros dois professores fossem de outros Departamentos que não o
DMAC, pois a Profa. Alda já é deste Departamento.
7 – Caso do Professor Mauricio Durão Schleder. Ele não tem condições de dar aula por que
sofreu um AVC. O Prof. Paulo César Castro informou que sua licença foi negada para não
parar o processo de aposentadoria.
8 – Situação do Prof. José Amaral Argolo. O Professor Paulo Cesar Castro explicou a
situação do referido professor e o fato de não conseguir mais uma vaga para o
Departamento.
Assuntos gerais:
A Profa. Isabel Travancas informou que foram aprovados dois alunos através do Edital de
Transferência Externa Especial e cinco alunos para reingresso na Habilitação de Produção
Editorial.
A área de Língua Portuguesa II solicitou expansão da Turma e pediu que o Prof. Amaury
enviasse um memorando para a Profa. Eleonora, da Faculdade de Letras.

Foi solicitado que alunos que trabalhem possam fazer disciplinas à noite. Foi falado sobre a
necessidade de se examinarem critérios.
A Profa. Cristiane perguntou à Direção quem será a pessoa responsável para tratar do
ENADE 2015. O Prof. Amaury lembrou que no derradeiro Exame os alunos boicotaram o
ENADE e pediu a colaboração do Centro Acadêmico para que esclareçam os alunos da
importância desse exame e que os discentes participem dele.
A Profa. Lucimara solicitou o Plano de Ensino para atender a solicitação de um processo
que está parado (diploma de aluno de intercâmbio Kerin Kafi Fabien. Ela salientou que é
preciso reunir todos os planos de ensino dos professores para serem enviados aos
coordenadores e chefes de Departamento.
O Prof. Paulo César Castro comentou o concurso realizado para a área de Fotografia e
sobre o fato de o professor aprovado ter desistido.
A profa. Isabel comentou que o Prof. Mário Feijó fez um Manual do Aluno em 2012 e que
este se encontra disponível no site da ECO. Foi sugerido que o mesmo fosse enviado aos
alunos pelo ECoPress. O Prof. Paulo César Castro disse que informações para o site podem
ser enviados para ele. As Profas. Isabel Travancas e Cristiane Costa comentaram que o site
tinha problemas de atualização e pouca visibilidade.
A sala 135 deve ser usada pela Direção de Graduação, Coordenadores de Habilitação e
Chefes de Departamento e não por alunos sem professor.
O prazo para alteração de inscrição foi estendido para 13 de março.
Assim, às 18 h, com a aprovação de todos os itens foi encerrada esta reunião. Sem nada
mais a tratar, eu, Isabel Siqueira Travancas, Diretora Adjunta de Graduação, dei por
encerrada a reunião, tendo também, por falta de secretária, escrito esta ata, que lavrei e
assinei a seguir.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2015.

Isabel Siqueira Travancas
Diretora Adjunta de Graduação

