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Às dez horas e trinta minutos do dia 05 de setembro de 2016 houve reunião ordinária do 14 
Departamento de Estudos Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense. 15 
Estiveram presentes os professores Beatriz Polivanov (chefe de Departamento), Antônio de 16 
Oliveira Jr. (vice-chefe de Departamento), Afonso de Albuquerque, Ariane Holzbach, 17 
Bruno Campanella, Carla Barros, Emmanoel Ferreira, Felipe Trotta, José Benjamim 18 
Picado, Kleber Mendonça, Marco Roxo, Marildo Nercolini, Mayka Castellano, Simone Sá 19 
e Thaiane Oliveira. Foram discutidos os seguintes informes e pontos de pauta: 1 – 20 
Informes e apresentação da nova chefia de Departamento; 2 – Substituição do 21 
professor Bruno Campanella no Colegiado de Curso; 3 – Substituição da professora 22 
Beatriz Polivanov na coordenação da ECIN; 4 – Concursos 2017; 5 – Pedidos de 23 
progressão e pareceres da comissão de avaliação; 6 – Levantamento dos equipamentos 24 
da sala A-402 e 7 – Prédio do campus do Gragoatá (novo IACS). 25 
1) Informes – A professora Beatriz Polivanov deu início aos informes, comunicando a 26 
ausência justificada de alguns colegas e sua participação no congresso da Intercom como 27 
vice-coordenadora do GP de Cibercultura e apresentadora de trabalho do dia 06 a 09/09/16, 28 
na Universidade de São Paulo (USP), solicitando aos colegas que caso tenham assunto 29 
urgente a tratar neste período que se reportem ao vice-chefe de Departamento, professor 30 
Antônio Jr. Além disso, a professora lembrou o delicado momento político no qual se 31 
encontra o país, com o afastamento permanente da presidenta Dilma Roussef do cargo. 32 
Sugeriu que fosse pensada junto ao colegiado uma política de enfrentamento e 33 
posicionamento. Ainda, comunicou os afastamentos para evento no exterior do professor 34 
Fernando Resende e de si própria, em final de setembro e início de outubro, para 35 
participação no congresso “Rethinking gender from the South(s)” e outras atividades na 36 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte do projeto internacional 37 
Global South, de acordo com os processos número 23069.023176/2016-16 e 38 
23069.023177/2016-61, respectivamente, do Protocolo Setorial do Gragoatá. Em seguida, a 39 
professora Simone Pereira de Sá, que retornou de seu período de um ano de pós-40 
doutoramento na King’s College em Londres, agradeceu ao Departamento pela permissão 41 
de afastamento para tal, bem como aos colegas que assumiram suas funções na UFF 42 
durante sua estadia fora. Informou ainda que irá enviar relatório das atividades de pós-43 
doutorado à chefia do departamento. O professor Benjamim Picado informou que o 44 
professor Maurício Lissovsky (UFRJ), coordenador da área de Ciências Sociais Aplicadas 45 
I, o convidou para compor a comissão de avaliação do Qualis de periódicos de 2013 a 2015 46 
que não constavam em avaliações exteriores. Irá para Brasília para participar das reuniões 47 
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relativas à tal atividade. O professor Marco Roxo informou que adiou a reunião de 48 
colegiado do PPGCOM para dia 03/10/16 devido à reunião do Conselho Compós, que 49 
ocorrerá no dia 27/09/16. O professor também agradeceu à professora Flavia Clemente de 50 
Souza, vice-diretora do IACS, pelo apoio ao evento IV Encontro Regional Sudeste de 51 
História da Mídia (Alcar), que ocorreu nos dias 29 e 30 de agosto de 2016 no IACS, 52 
contando ainda com a participação das professoras Beatriz Polivanov e Thaiane Oliveira na 53 
organização e coordenação do evento. A professora Ariane Holzbach lembrou que o fim do 54 
semestre letivo de 2016/2 se dará no dia 19/01/2017 e, enquanto coordenadora de TCC 55 
(trabalho de conclusão de curso), consultou os colegas sobre o período no qual pretendem 56 
encerrar seus cursos na graduação, de modo que haja salas disponíveis para as 57 
apresentações de TCC. Foi pedido que se, e quando possível, as disciplinas sejam 58 
finalizadas até o dia 16/12/16, considerando que a maioria das defesas deve ocorrer na 59 
última semana de aulas do ano corrente, ou seja, entre 19 e 23 de dezembro. De todo modo, 60 
os alunos poderão realizar as apresentações públicas de seus trabalhos até o final oficial do 61 
semestre letivo. Os orientadores de TCC devem, portanto, conversar com seus orientandos 62 
quanto às possibilidades de datas de apresentação. Por fim, a professora Beatriz Polivanov 63 
e o professor Antônio Jr. se apresentaram oficialmente enquanto nova gestão da chefia de 64 
Departamento do GEC de agosto de 2016 a julho de 2018, agradecendo à comissão 65 
eleitoral, aos que votaram em seus nomes e principalmente ao professor Bruno Campanella 66 
pela facilitação e ajuda no processo de transição de chefia, afirmando o desejo de uma 67 
gestão colaborativa e em prol do melhor andamento possível do Departamento e solicitando 68 
o apoio de colegas em tal condução. A professora Carla Barros e outros colegas 69 
agradeceram ao professor Bruno Campanella por seu trabalho na chefia anterior de 70 
Departamento. Sem mais informes, a chefe de Departamento deu abertura aos pontos da 71 
pauta. 72 
2) Substituição do professor Bruno Campanella no Colegiado de Curso – Tendo em 73 
vista que o professor chefe de Departamento deve pertencer, enquanto membro cativo, ao 74 
Colegiado de Curso o professor Bruno Campanella será substituído em tal Colegiado pela 75 
professora Beatriz Polivanov. Sugeriu-se que o professor passe, desse modo, a atuar no 76 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) enquanto membro docente e a professora, que já 77 
pertencia a esse núcleo, enquanto membro cativo, sendo feita, portanto, uma inversão entre 78 
os mesmos. A assembleia deliberou unanimemente pela APROVAÇÃO da nomeação dos 79 
professores, que deverá ser oficializada pela coordenação do curso de Estudos de Mídia, 80 
através do professor Viktor Chagas. O professor Afonso Albuquerque informou que a 81 
Reitoria tem intenção de diminuir a carga horária dos cursos de graduação. O professor 82 
Antônio Jr. corroborou que tal discussão está sendo feita no âmbito do Colegiado do Curso. 83 
O professor Felipe Trotta, juntamente com os professores Emmanoel Ferreira e Beatriz 84 
Polivanov, informaram que o NDE está em atividade e estão sendo realizadas reuniões nas 85 
quais estão sendo elaboradas propostas de reformulação de aspectos importantes do curso, 86 
envolvendo inclusive a carga horária. Tais propostas serão posteriormente apresentadas aos 87 
colegas de Departamento para deliberação.  88 
3) Substituição da professora Beatriz Polivanov na coordenação da ECIN –  89 
A professora Beatriz Polivanov comunicou seu afastamento da coordenação da ECIN, 90 
equipe de comunicação institucional do curso, após a realização da Semana Inaugural de 91 
2016/2, dado o acúmulo de tarefas de atividades pedagógicas, de pesquisa, de ordem 92 
administrativa e editorial. A professora agradeceu aos que colaboraram durante sua gestão 93 
da equipe e informou que enviará para a lista de e-mails de docentes e discentes um breve 94 
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relatório do que foi feito em sua gestão, assumida após um período de hiato, sem 95 
atividades, da equipe. A professora comunicou ainda que a professora Thaiane Oliveira 96 
havia sido cogitada para dar continuidade a esta função. A professora destacou a relevância 97 
da ECIN para o curso de Estudos de Mídia e a necessidade de haver uma gestão 98 
compartilhada com outro docente, na função de vice-coordenador do projeto, de modo que 99 
o trabalho seja mais produtivo e distribuído e não sofra rupturas em sua continuidade. 100 
Propôs, a partir também de sugestão do professor Viktor Chagas anterior à reunião 101 
departamental, que a gestão da ECIN seja similar à de outros projetos e programas do curso 102 
nesse sentido, tendo duração de quatro anos e troca entre as funções de coordenação e vice-103 
coordenação após dois anos. O professor Afonso Albuquerque relatou que não pode 104 
assumir a vice-chefia devido à carga de tarefas já elevada, mas se disponibilizou a auxiliar a 105 
nova gestão. A professora Carla Barros informou que pode ser estabelecida parceria entre 106 
as disciplinas que oferece e a ECIN. A professora Ariane Holzbach propôs assumir a vice-107 
coordenação da ECIN. A professora Mayka Castellano propôs assumir então a coordenação 108 
do projeto TELAS, enquanto a professora Ariane ficaria também como vice-coordenadora 109 
do mesmo. Foi realizada votação e a nova gestão da ECIN, composta pelas professoras 110 
Thaiane (enquanto coordenadora) e Ariane (enquanto vice-coordenadora), e a nova gestão 111 
do TELAS, composta pelas professoras Mayka (enquanto coordenadora) e Ariane 112 
(enquanto vice-coordenadora) foram APROVADAS por unanimidade. A professora Beatriz 113 
agradeceu às professoras por assumirem tais funções. O professor Emmanoel Ferreira 114 
sugeriu que a nova coordenação da ECIN busque verba a partir de edital de fluxo contínuo 115 
do PROEX. A professora Beatriz informou que havia inscrito o projeto no sistema SigProj 116 
e submetido pedido de bolsa de extensão, mas não foi aprovado, sem qualquer parecer / 117 
retorno, mesmo após ter solicitado. O professor Kléber de Mendonça afirmou que a 118 
Reitoria estaria seguindo uma política de redução de bolsas de extensão e sugeriu que o 119 
Departamento se posicionasse de forma mais contundente quanto a isso. Foram relatadas 120 
notas discrepantes entre projetos muito similares e aumento substancial de nota de projeto 121 
após recurso, demonstrando possível falta de critérios rigorosos no processo de avaliação. 122 
O professor Kléber sinalizou a importância de submetermos projetos de qualidade e 123 
pressionarmos a reitoria quanto a isso.  124 
4) Concursos 2017 – A professora Beatriz comunicou que foi informada pela Equipe da 125 
DGLD/CPD que o MEC havia estipulado que as IFEs (instituições federais de ensino) 126 
providenciassem, caso possuíssem vagas, previsão de abertura de concursos para docentes 127 
no ano de 2017, devendo o edital ser publicado até 31/08/2016. Após essa data não serão 128 
homologados novos editais e contratações para 2017. Não havendo vaga aberta neste 129 
Departamento até tal data a professora entrou em contato com o CPD para avaliar a 130 
possibilidade de prorrogação de validade do concurso homologado em 29/10/15, edital 131 
75/2015, relativo à vaga na área de conhecimento de “Roteiros e Narrativas em Plataformas 132 
Multimidáticas”, ocupada pela professora Thaiane Oliveira, que ficou colocada em 133 
primeiro lugar. Podendo o resultado do concurso ser prorrogado por mais um ano a partir 134 
da data de homologação, o segundo colocado, Glaucio Aranha Barros, poderia 135 
eventualmente ser convocado a tomar posse caso haja liberação de vaga no Departamento 136 
nesse período. A decisão de pedido de prorrogação da validade do concurso foi 137 
APROVADA por unanimidade. Quanto aos concursos para professores substitutos as 138 
informações que a professora Beatriz possui do CPD atualmente apontam para uma 139 
continuidade regular dos mesmos. 140 
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5) Pedidos de progressão e pareceres da comissão de avaliação – A professora Beatriz 141 
informou que o professor Marco Roxo enviou relatório de atividades para a comissão de 142 
avaliação dos pedidos de progressão em maio deste ano, solicitando progressão de Adjunto 143 
III para Adjunto IV. A comissão é composta atualmente pelos professores Simone Sá, 144 
Antônio Jr. e André Queiroz. Tal comissão elaborou parecer FAVORÁVEL à progressão 145 
do professor Marco, APROVADA por unanimidade pela plenária. A professora ressaltou a 146 
importância do trabalho da comissão e o professor Emmanoel destacou a relevância de se 147 
enviar o relatório com antecedência. A professora Beatriz informou ainda que a professora 148 
Paula Sibilia irá em breve submeter também seu pedido de progressão (mas no caso da 149 
docente ele deve ser enviado diretamente à secretaria do IACS via memorando) e lembrou 150 
às docentes que se encontram em fase de estágio probatório que elas devem enviar relatório 151 
de atividades após 12, 24 e 36 meses de atuação após a posse. Tal pedido é feito como 152 
precaução, por não estar claro para o Departamento se os docentes em estágio probatório 153 
devem submeter relatórios anualmente ou somente após 36 meses. O relatório de 36 meses 154 
deve ser enviado à CPD, junto ao RAD preenchido pelo docente e assinado pela chefia 155 
imediata. O professor Antônio Jr. leu em voz alta o parecer sobre o relatório parcial de 12 156 
meses do estágio probatório da professora Beatriz Polivanov, que “recomenda à plenária 157 
departamental a APROVAÇÃO do relatório” da mesma. O parecer foi APROVADO 158 
unanimemente pela plenária. Foi colocada em questão a composição atual da comissão, 159 
tendo em vista o longo tempo de atuação do professor Antônio Jr. na mesma. Foi aventada 160 
a possibilidade de o professora Benjamim Picado fazer parte da comissão. Tal ponto deverá 161 
ser discutido na próxima reunião departamental. 162 
6) Levantamento dos equipamentos da sala A-402 – A professora Thaiane comunicou 163 
que, juntamente com a professora Ariane, realizou um levantamento dos equipamentos da 164 
sala em questão (Anexo I) e pretendem criar políticas de uso da sala, bem como organizar 165 
as demandas em relação à mesma e seus equipamentos e oficializá-la como espaço de 166 
produção de conhecimento. Junto a outras colegas do Departamento, como as professoras 167 
Mayka e Beatriz, submeteram projeto ao Edital FAPERJ Nº 13/2016 - Programa “Apoio à 168 
manutenção de equipamentos multiusuários – 2016”. A professora informou que há cinco 169 
computadores com defeitos e pediu para que os professores responsáveis pelos “Clubes” 170 
buscassem manter o armário organizado. Comunicou ainda que, junto aos discentes Luan 171 
Dutra e Dayana Souza, pretende realizar projeto de oficina de empreendedorismo social 172 
utilizando a sala para tal. Tal pedido foi APROVADO pela plenária. O professor Kléber 173 
informou que a partir de setembro irá fazer uma revisão do patrimônio dos equipamentos 174 
do IACS. O professor Marco Roxo lembrou que falta servidor qualificado para lidar com os 175 
computadores da sala, assim como a conexão à internet deve ser aprimorada nas salas A-176 
402 e A-405. A professora Beatriz agradeceu às duas professoras pelo levantamento e 177 
proposições de uso do espaço. 178 
7) Prédio do campus do Gragoatá (novo IACS) – A professora Beatriz informou que tal 179 
ponto foi incluído na pauta por solicitação do professor Afonso Albuquerque, tendo em 180 
vista a recente ocupação que foi feita do prédio, ainda em obras, do novo IACS, por alunos 181 
da UFF. O professor Kleber Mendonça, enquanto diretor do IACS, foi gentilmente 182 
solicitado a explicar a situação das obras do prédio para os demais colegas, assunto que foi 183 
discutido na última reunião de colegiado de unidade, no dia 19/07/16. O diretor ressaltou 184 
que nas negociações com a empreiteira que está realizando a obra e com a Reitoria da UFF 185 
entendeu que era mais prudente que o prédio seja por ora entregue parcialmente (três dos 186 
onze blocos previstos) do que parar por completo sua realização devido à falta de verba. 187 
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Contudo, alguns alunos passaram a fazer uma ocupação do futuro prédio, possivelmente 188 
vindo a interferir no andamento da obra. O diretor explicou que encontrou com os mesmos 189 
pessoalmente para esclarecer as negociações e aguarda cronograma de retomada da 190 
execução da obra, a ser entregue pela Reitoria. O professor Afonso Albuquerque indicou 191 
que auxiliaria a conseguir tal cronograma o quanto antes e ressaltou a importância de o 192 
Departamento se posicionar quanto às obras do novo IACS, apoiando a priorização da 193 
construção dos três blocos. Destacou ainda que o prédio tem infraestrutura suficiente para 194 
que o Departamento tenha finalmente as salas das quais necessita no Gragoatá, como sala 195 
de professores, sala da coordenação do Departamento e salas para as aulas e secretaria da 196 
pós-graduação (PPGCOM). Sugere que seja feita, pelos docentes do Departamento, uma 197 
moção de apoio à construção dos três blocos. Após extenso debate, foi APROVADO por 198 
unanimidade que tal moção seja elaborada e encaminhada posteriormente às instâncias 199 
superiores (Anexo II). Cumpridos os temas em pauta, nada mais havendo a tratar, eu, 200 
Beatriz Polivanov, chefe de Departamento, dei por encerrada esta reunião departamental, 201 
lavrada por mim, Beatriz Polivanov, na presente ata. 202 


