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ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, iniciou-se a
Reunião Ordinária de Dezembro do Departamento Acadêmico de Jornalismo, na Sala 12 do Prédio
Central, no Campus de Vilhena, com a presença de seus membros conselheiros, a saber: Prof. Allysson
Viana Mar�ns, vice-chefe pro tempore do departamento, Profa. Elisabeth Kimie Kitamura, Prof. Juliano
José de Araújo, Prof. Marcus Fernando Fiori e a representante discente suplente Vanessa Aparecida Forte.
Ausências Jus�ficadas: Profa. Leoní Teresinha Vieira Serpa está afastada para o curso de Doutorado em
Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa até 16/10/2021 via Portaria
879/2017/GR/UNIR/PVH do dia 13 de setembro de 2017; Prof. Luciano de Sampaio Soares e Profa. Deise
de Araújo Rocha estão afastados para tratamento de saúde; Prof. Jorge Arturo Villena Medrano está em
férias; Prof. Thales Henrique Nunes Pimenta não compareceu. Informes: (1) A representante discente
Vanessa Forte informou que os estudantes estão preocupados porque algumas disciplinas possuem
poucos alunos em necessidade delas. O professor Allysson disse que o departamento é obrigado a
oferecer as disciplinas previstas na resolução de ex�nção do curso, bem como tudo que está expresso lá,
no caso da disciplina possuir, por exemplo, apenas um estudante. (2) O professor Allysson informou que a
CRD respondeu o que segue ao seu ques�onamento sobre o registro de horário de trabalho dos docentes
do departamento, em virtude do comunicado da PRAD no site da UNIR: "o cadastro do horário de
trabalho dos docentes não precisa ser informado, nem mesmo da chefia imediata. O cadastro desse
horário se restringe apenas para técnicos administra�vos e estagiários". (3) O docente informou ainda
que todas as bancas de TCC devem ser informadas para a chefia para serem cadastradas no SIGAA, uma
vez que agora são os próprios membros quem emitem a declaração de par�cipação via sistema. As
informações básicas necessárias são: �tulo do trabalho, data, hora e local da defesa, além do nome
completo dos membros da banca. No caso de haver membro externo à universidade ainda não
cadastrado no SIGAA, deve-se informar seu nome completo, CPF, e-mail, maior �tulação e ins�tuição de
ensino. Inclusão de pauta: Revalidação de diplomas anualmente pelo DEJOR. A inclusão foi aprovada
por unanimidade. Pauta do dia: 1. Indica�vo de banca para concurso de prof. subs�tuto. O prof. Sandro
Colferai se colocou à disposição para par�cipar, tendo em vista que estará em Vilhena para defesa de TCC
de sua orientanda. O Conselho aprovou por unanimidade a seguinte composição de banca:
Allysson Mar�ns (presidente), Sandro Colferai (membro), Marcus Fiori (membro); Elibaseth Kitamura
(suplente 1); Thales Pimenta (suplente 2). Além disso, estes professores suplentes foram indicados para
a composição da banca de recurso ao concurso, podendo atuar desde que não sejam convocados como
�tulares da banca de avaliação. 2. Disciplina extra no DEJOR com o professor Rodrigo Pedro Casteleira.
O prof. Allysson consultou a Turma XIII na sexta-feira à noite e a demanda apresentada pelos alunos foi
de mais uma disciplina opta�va, em algum dia à noite ou no sábado à tarde, sem ocorrer no mesmo
horário de Grandes Reportagens, pois muitos precisam desses créditos e em outros horários não
conseguiriam cumpri-los. O Conselho aprovou por unanimidade a ministração da disciplina Tópicos
Especiais em Jornalismo 1. 3. Ajustes no horário de 2020.1. Em virtude do concurso para professor
subs�tuto está acontecendo dentro do previsto e da disciplina a ser ministrado pelo prof. Rodrigo
Casteleira, o Conselho aprovou por unanimidade o novo horário que será divulgado no site do DEJOR. Ao
retorno da professora Deise, o Conselho deliberará sobre as disciplinas a serem minsitraradas por ela. 4.
Ad referendum para afastamento do professor Juliano José de Araújo. O Conselho aprovou por
unanimidade o afastamento do docente para par�cipação em evento e lançamento do seu livro. 5.
Homologação do relatório final de autoavaliação do curso de Jornalismo (Ciclo 2018/2019). O prof.
Juliano apresentou os principais pontos do relatório, que foi aprovado por unanimidade. Inclusão de
pauta: 6. Revalidação de diplomas anualmente pelo DEJOR. O professor Allysson informou que a
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Direção do campus de Vilhena solicitou "o número de diplomas a serem revalidados pelos
departamentos". O Conselho deliberou e aprovou que o Departamento de Jornalismo pode revalidar até
3 diplomas em 2020. Nada mais havendo a ser registrado, eu, Prof. Allysson Viana Mar�ns, lavrei a
presente ata, que depois de lida, revisada e aprovada segue para a assinatura dos conselheiros presentes
na reunião ordinária departamental.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 10/12/2019, às
18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETH KIMIE KITAMURA, Docente, em 10/12/2019,
às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLYSSON VIANA MARTINS, Vice-Chefe de
Departamento, em 10/12/2019, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS FERNANDO FIORI, Docente, em 10/12/2019, às
18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Aparecida Forte, Usuário Externo, em
10/12/2019, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0306429 e
o código CRC 1A152A91.

Referência: Processo nº 999055970.000035/2019-13 SEI nº 0306429
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