




ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DEPARTAMENTAL 

Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinquenta e cinco 

minutos, iniciou-se a quarta reunião ordinária no ano de 2018 do Departamento Acadêmico de 

Jornalismo, na Sala 12 do prédio central do campus, com a presença dos seus membros 

conselheiros, a saber: Prof. Allysson Viana Martins , a Prof.' Deise de Araújo Rocha (Presidente 

do CONDEP), a Profa.  Daiani Ludmila Barth, a Profa.  Elisabeth Kimie Kitamura, o Prof. Juliano 

José de Araújo, o Prof. Luciano de Sampaio Soares, a Profa.  Maíra Bittencourt, o Prof. Sandro 

Adalberto Colferai, Prof. Thales Henrique Nunes Pimenta , a técnica administrativa Paula Tombesi 

Gadonski. A Profa,  Leoni Serpa encontra-se em afastamento para doutorado. O Prof. Marcus 

Fernando Fiori e Jorge Arturo Vilena encontram-se afastados para tratamento da própria saúde. O 

Representante discente Wesley Tavares Martins não compareceu. A presidente do CONDEP 

cumprimentou a todos, passando então para os informes dos membros: 10  A Profa.  Daiani 

comunicou que o horário de atendimento aos alunos serão das 15hs às 17hs nas quintas-feiras. 

20  Prof. Sandro citou que as inscrições para o Intercom Norte encerram-se hoje e, tiveram 

aproximadamente 470 inscrições confirmadas e 15 oficinas e minicursos cadastradas. 30  Profa, 

Maíra leu o Resumo do Pós-doutorado dela, segue em anexo. 41  O professor Juliano José de 

Araújo informou que o acadêmico Wesley Tavares Martins, seu orientando no Programa 

Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica (PIBIC/UNIR/CNPq), recebeu 

menção honrosa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa por seu desempenho no ciclo 

2016/2017 do PIBIC. Disse que, para sua surpresa, o orientando recebeu o certificado de menção 

honrosa somente na semana passada da chefia do DEJOR, Profa. Deise Rocha. Lamentou o fato 

do certificado de menção honrosa, datado de 5 de outubro de 2017, não ter sido entregue pelas 

chefias anteriores. 40  O professor Thales informou aos conselheiros que já regularizou a página 

oficial do departamento, atendendo assim ao Memorando n° 030/2018/AUDIN/UNIR/PVH do dia 

16 de abril de 2018, no qual o auditor Fábio Ferreira da Silva aponta que estávamos 

descumprindo a Lei de Acesso à Informação (Lei 12527/2011) e do Artigo 47 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (Lei 9394/1996) desde o ano de 2016, quando o professor Luciano de 

Sampaio Soares foi nomeado para o gerenciamento do website pela Ordem de Serviço 

001/2016/DEJOR/UNIR/VHA do dia 4 de abril de 2016. No relatório anexo à ata de hoje se 

encontram os dados e documentos inseridos na página até o dia 30 de abril deste ano, bem como 

aqueles em falta por descumprimento da entrega de três planos de ensino nos diários de classe 

das disciplinas de Jornalismo Impresso 11(2016/1), Redação Para Impresso (2016/2) e História do 

Jornalismo (2017/1), todas ministradas pelo professor Marcus Fernando Fiori. Por fim, o professor 

Thales termina seu informe se colocando à disposição para upload de quaisquer conteúdo que os 

colegas julguem necessários, pois agora responde pela página oficial do departamento através da 

Ordem de Serviço 005/2018/DEJOR/UNIRN, documento que revoga a vigência da anterior. 5° 

Profa. Deise  informou que a Impressão dos planos de aula e de ensino deverão ser em papel 
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branco. 60 Profa.  Deise informou que o plano de ensino e de aula devem seguir o modelos 

estabelecidos pelo DEJOR e devem ser assinados em todas as folhas. 70 Profa.  Deise salientou 

que o plano de aula deve conter 20 aulas especificadas. 80 Profa.  Deise informou que caso o 

docente libere a turma por falta de quantitativo necessário, a mesma não devera ser registrada 

como aula ministrada no SINGU. 91 Profa.  Deise informou que todos serão convocados à uma 

reunião para análise Swot PDI 2019-2023. 101  A Profa.  Deise comunicou que o Prof. Marcus Fiori 

entrou com mais um pedido de afastamento para tratamento de saúde até a data de 21/05. Os 

atestados anteriores ainda não foram homologados pelo Siass. 111  Profa.  Deise comunicou que os 

professores que necessitam pedir afastamento legal para atividades fora da instituição devem 

fazer com antecedência, como por exemplo, congressos, seminários, palestras, concursos 

públicos, etc. Em caso de urgência existe o dispositivo "ad referendun", que pode ser feito pela 

chefia. A Prograd considera que trocar aula e ausentar-se sem um pedido formal é critério de falta 

injustificada. 121 Profa.  Deise solicitou que professores que não encaminharam o plano anual de 

trabalho fazer com urgência. 130  Profa.  Deise frisou que em virtude da publicação da Resolução n° 

519/CONSEA, de 12 de março de 2018, referente ao Jubilamento, os alunos qu extrapolaram o 

prazo máximo para integralizar o curso deverão fazer o ENEM 2018 para no final do ano 

participarem do Processo Seletivo Discente 2019. Somente assim, poderão retornar e terminar 

seus estudos. INCLUSÃO DE PAUTA: 1- Suspensão das aulas e do horário de atendimento ao 

público externo de 21/05 a 25/05/2018. 2- Afastamento para participar de etapa do processo 

seletivo para Doutorado em Artes Visuais da Universidade do estado de Santa Catarina (UDESC) 

de 09;05;2018 a 11;05;2018. Passou-se em sequência à ordem do dia com as seguintes pautas: 

11  e 21  - Homologação do plano de ensino e de aula da disciplina de Telejornalismo, 

CHS30354. Foi votado e aprovado por unanimidade 30  e 40  - Homologação do plano de ensino 

e de aula da disciplina de Jornalismo Impresso, CHS30344. Prof. Daiani informou que a 

disciplina de Jornalismo Impresso consta no Singu no sábado pela manhã e Radiojornalismo 

também, sendo as duas ministradas pela docente. Assim gerando um choque de horário. Ela 

solicitou que encaminhássemos a DTI esse pedido para que fosse alterado no sistema a disciplina 

de Jornalismo Impresso para sábado a tarde pois a mesma encontra-se na docente por esse 

período. Foi votado e aprovado por unanimidade. 50  Requerimento, interessada Profa. 

Elisabeth Kimie Kitamura. Pedido de afastamento de atividades acadêmicas e diárias no 

período de 30.07.2018 a 03.08.2018. Foi votado e aprovado por unanimidade. 61  Proposta de 

Regulamento para distribuição de carga horária dos docentes do DEJOR, Processo n° 

23118.001371/2018-24. Profa  Maíra Bittencourt foi a parecerista. Ela leu seu parecer o qual foi 

favorável. Foi votado e aprovado com 9 votos. A Prof. Daiane se absteve. 70  Relatório final do 

evento "Mostra de Cinema Indígena" (Processo n° 23118.001558/2017- 47). Interessado: 

Prof. Dr. Juliano José de Araújo. Parecerista: Profa. Ora. Elisabeth Kimie Kitamura. Prof. 

Elisabeth leu o parecer. Foi votado e aprovado por unanimidade. 80  Homologação do horário de 

aulas do segundo semestre de 2018 do curso de Jornalismo. Prof. Deise o leu e citou que o 



mesmo já se encontra no site institucional do departamento, segue em anexo. A disciplina de 

Projeto de conclusão de curso ficara o nome somente dos orientadores. Foi votado e aprovado 

por unanimidade. 90  Data para entrega do planos de ensino e de aulas das disciplinas 

ministradas no segundo semestre de 2018: 8 de junho de 2018. Foi votado e aprovado por 

unanimidade. 100  Suspensão das aulas e do horário do atendimento ao público externo de 

21/05 a 25/05/2018. Foi alterado a suspensão das atividades acadêmicas e atendimento ao 

público externo de 21 a 24/05/2018. Foi votado e aprovado por unanimidade. 111  Afastamento 

para participar de etapa do processo seletivo para Doutorado em Artes Visuais da 

Universidade do estado de Santa Catarina (UDESC) de 09 a 11/05/2018. Prof. Luciano 

salientou que esse pedido não comprometeria as suas atividades acadêmicas. O mesmo se 

compromete a ministrar aulas no dia 09/05/2018(quarta-feira) a tarde e dia 11/05/2018 (sexta-

feira) a noite, horário regular de suas disciplinas. Foi votado e aprovado por 9 votos. A Prof. Deise 

se absteve e frisou a responsabilidade do docente quanto ao cumprimento do cronograma de 

aulas e do compromisso do docente em ministrar as disciplinas daquela semana sem prejuízo aos 

discentes. MANIFESTAÇÃO DOS ALUNOS DA TURMA XI: A aluna Daiani Maduro (discente 

presente) solicitou voz para que pudesse colocar a insatisfação da turma Xl com o Prof. Luciano 

de Sampaio Soares. Profa.  Deise através de sua fala deu voz a aluna. A discente Daiani salientou 

que foi encaminhado um e-mail ao DEJOR com a insatisfação da turma. Incluiu que desde o início 

do semestre foram ministradas somente 5 aulas e dessas foram em menos de 1 hora. Ela 

questionou se o docente tem condições médicas para continuar a disciplina uma vez que ele 

cancelou algumas aulas em razão de problemas de saúde. Salientou que os alunos têm o 

conhecimento que alguns professores não cumprem a carga horaria mínima. Ela pediu 

providências do departamento. Prof. Luciano salientou que conversou com a turma na sexta-feira 

(dia 04/05/2018) e nenhum aluno manifestou essa insatisfação. Assim como, citou, passa 

atualmente por um tratamento médico. Frisou que está procurando uma solução para reposição 

de aula. Assim como cuidando do tratamento dele para evitar que novas crises de saúde 

aconteçam. Profa.  Deise questionou a discente qual seria o professor que não suas horas de 

trabalho depois da discente afirmar que os professores não cumprem a carga horária. A aluna 

citou que se referiu as 40 horas semanais, mas não apontou o nome do docente. Prof. Sandro 

salientou que o conhecido, até o momento, são atitudes informais manifestadas pelos alunos, e 

que simples inferências não se tem como prever. Profa.  Deise citou que as providências tomadas, 

em decorrência do e-mail encaminhado, são de sigilo e que não cabe pontuar nesse momento e 

nem em redes sociais, tais como facebook, e desde das primeiras manifestações dos discentes 

tem estabelecido dialógo com a Prograd como forma de encontrar meios que possam assegurar 

aos discentes o cumprimento da carga da disciplina. Salientou que o Facebook não é instância 

par perguntar a chefia sobre providências tomadas ou insinuar se existe interesse desta para a 

solução da questão. A aluna questionou o porquê desse e-mail (encaminhado anteriormente) não 

ter sido incluído em pauta, a chefia citou que não foi solicitado uma inclusão de pauta e sim - 
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providências, sendo encaminhado ao NDE. A Prof. Deise salientou que a insatisfação veio 

formalmente através do e-mail departamental, e pediu a manifestação do NDE como instância 

para sugerir quais providências tomar, lendo em seguida ata do NDE do dia 04/05/2018 

(disponível no site para consulta). Nada mais havendo a constar, eu, Paula Tombesi Gadonski, 

lavrei a presente ata que depois de revista e aprovada segue assinada por mim e pelos demais 

membros do Conselho. 
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Curso de Jornalismo – Horário das Disciplinas de 2018/2

Disciplinas Especiais – 2018/1 – VESPERTINO
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

Introdução às
Metodologias de

Pesquisa
Daiani Barth

Teorias da
Comunicação
Daiani Barth

Leitura e Produção
de Textos II

Sandro Colferai

Antropologia Cultural
Elisabeth Kitamura

Técnicas e Gêneros
Jornalísticos I

Thales H. Pimenta

TURMA 13 – 2018/2 – NOTURNO
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

Legislação e
Deontologia do

Jornalismo
Deise Rocha

Fotojornalismo I
Elisabeth Kitamura 

Semiótica da
Comunicação
Juliano Araújo

Design Gráfico
Luciano de Sampaio

Técnicas e Gêneros
Jornalísticos II
Marcus Fiori

Laboratório de
Jornalismo
Impresso

Marcus Fiori

Optativa: Tópicos Especiais em Jornalismo I – Allysson Viana Martins (Quinta-Feira à Tarde)



TURMA 12 – 2018/2 – NOTURNO
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

Laboratório de
Telejornalismo

Maíra Bittencourt

Jornalismo e
Convergência de

Mídias
Allysson Viana

Martins

Políticas da
Comunicação

Luciano de Sampaio

Laboratório de
Radiojornalismo
Maíra Bittencourt

Jornalismo Ambiental
Juliano Araújo

Laboratório de
Jornalismo
Impresso

Marcus Fiori

Optativa: Tópicos Especiais em Jornalismo III – Thales H. Pimenta (Quarta-Feira à Tarde)
s

Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo – Maíra Bittencourt (Terça-Feira à Tarde)

TURMA 11 – 2018/2 – NOTURNO
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado

Projeto de Conclusão
de Curso

Todos os docentes
com orientandos no
segundo semestre

de 2018

 


