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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 
JORNALISMO DE 2019 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quinze horas e 
trinta minutos, iniciou-se a primeira reunião ordinária do Departamento de 
Jornalismo, na Sala Doze do Prédio Central, no campus de Vilhena, com a presença 
dos seus membros conselheiros, a saber: Prof. Allysson Viana Martins (Presidente 
em exercício do Conselho do Departamento de Jornalismo), Prof. Juliano José de 
Araújo, Prof. Luciano de Sampaio Soares, Profa. Maíra Carneiro Bittencourt Maia, 
Prof. Marcus Fernando Fiori, Prof. Sandro Adalberto Colferai, Prof. Thales Henrique 
Nunes Pimenta e a representante discente Stefani Santos Albuquerque. Ausências 
justificadas: Profa. Deise de Araújo Rocha, Profa. Daiani Ludmila Barth e Profa. 
Elisabeth Kimie Kitamura estão afastadas para tratamento de saúde; Prof. Jorge 
Arturo Villena Medrano informou antecipadamente a impossibilidade de participação; 
Profa. Leoní Teresinha Vieira Serpa está afastada para seu curso de doutorado até 
16/10/2021 - via Portaria 879/2017/GR/UNIR/PVH do dia 13 de setembro de 2017. 
Informe dos Conselheiros: 1. O Professor Luciano informou ao colegiado sobre o 
início das atividades referentes ao Plano Anual de Contratação (PAC) 2019, e referiu 
ao conselho que se manifestasse individualmente, por email, preferencialmente, a 
respeito de especificidades derivadas da natureza da atuação dos professores 
membros do conselho para que o Professor Luciano possa então dar seguimento à 
produção da planilha encaminhada anteriormente para a execução do FAC 2020. 2. 
O professor Jorge informou, através de email enviado previamente: "Em forma de 
esclarecimento, conforme Despacho da Direção do Campus de Vilhena, Ofício n° 
1/201 9/CVHA/UNIR no Processo SEI: 999119567.000073/2018-38, de Contratação 
de Professor Substituto, se retirou do Edital a solicitação do Departamento de 
Jornalismo porque foi alertado pela Pró-reitoria de Administração (PRAD) que se 
estavam tramitando dois pedidos de remoção e que era incongruente a solicitação de 
substitutos nesse momento, porque poderia prejudicar o Edital e ao Departamento de 
Administração do Campus. Informa ainda que caso seja de interesse e necessidade 
do Departamento de Jornalismo em promover a contratação de substitutos, deverá 
ser organizado um novo Edital que poderá ser encaminhado para sua apreciação 
pelas instâncias superiores da nossa Universidade". O conselheiro ainda informou 
que "Diante da carência de servidores (ex.: dois meses sem Secretária na Direção), 
inúmeros atestados, afastamentos e diversos pedidos de remoção de servidores 
técnicos; diante das inúmeras atividades que como presidente da Câmara de 
Legislação e Normas (CLN) do Conselho de Administração CONSAD - UNIR, 
deverei cumprir neste e no próximo ano por causa do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI 2019-2023) e como membro da Comissão Estatuinte, informo que 
não pretendo dar aula até o segundo semestre de 2020, tempo em que cumprirei 
com as demandas da Direção do Campus. De tal modo, e em tempo, solícito seja 
corrigido o Plano de Transferência a ser debatido na pauta desta reunião". 3. O 
professor Thales informou que foi institucionalizado pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa da UNIR o Grupo Interdisciplinar de Desenho do Som e 
Estudos da Tecnocultura, liderado por ele. Informes da Chefia: 1. 0 professor 
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Allysson informou que no dia 26/02 (terça-feira) às 19h a Comissão Especial de 
finalização do curso de Jornalismo se reuniará com os alunos para esclarecer as 
dúvidas sobre a Resolução n° 555 CONSEA. 2. A SERCA questionou, via SEI 
999119576.000004/2019-04, sobre a reintegração dos alunos do curso de 
Jornalismo. A resposta foi que todas as reintegrações aprovadas pelo departamento 
devem ser acatadas, pois os estudantes ativos e inativos do curso têm a 
possibilidade de cursar as disciplinas previstas na Resolução N° 555 CONSEA. 3. A 
professora Leoní Serpa enviou ao DEJOR e à PROPESQ, em 27 de dezembro de 
2018. os relatórios referentes ao seu afastamento para cursar o doutorado, conforme 
resolução específica. 4. A servidora técnico-administrativa do DEJOR, Paula 
Gadonski, foi removida em 05 de fevereiro de 2019. Inclusão de pauta: A 
representante discente Stefani solicitou inclusão de pauta para falar da situação das 
alunas Jayne Neves e Naiara Cerutti em disciplinas que dão choque de horário entre 
as disciplinas da professora Maíra, Telejornalismo, e do professor Juliano, 
Comunicação Comunitária. O professor Allysson informou que hoje as duas 
estudantes enviaram um e-mail ao Departamento sobre o caso e disse ainda que a 
professora Daiana apresentou hoje pela manhã um atestado de 18/02/2019 até 
18/05/2019. Com  isso em vista, foi solicitada a inclusão de pauta: Redistribuição das 
disciplinas. A proposta foi votada e APROVADA por unanimidade. Pauta do dia: 1. 
Aprovação do Plano de Transferência dos Professores do DEJOR, constante no 
Processo SEI 99991580.00003912018-13. O presidente da Comissão e do CONDEP, 
professor Allysson, explicou que a Comissão Especial para Finalização do curso de 
Jornalismo de Vilhena se reuniu e realizou algumas deliberações, que podem ser 
acessadas no respectivo processo SEI 99991580.000039/2018-13. Entre as ações, 
foi produzido o Plano de Transferência dos Professores do DEJOR (em anexo), após 
o contato com todos os professores que devem ser removidos. O professor 
contextualizou a produção do Plano, informando que, sobre a transferência dos 
docentes, a Resolução N° 555/CONSEA foi elaborada a partir do Processo de 
Extinção (SEI supracitado) e que este tinha outro processo apensado (ou 
relacionado, de acordo com o SEI 99991580.000041/2018-92). Neste, consta a 
sequência da transferência, base usada pela Comissão, após consultar todos os 
professores envolvidos, que deram ciência e concordância via e-mail (em anexo). O 
professor Jorge pediu que seu nome não constasse no Plano de transferência, pois 
não pretende ministrar disciplina até o final do seu mandato na Direção do campus 
de Vilhena. O professor Allysson explicou que foram colocados todos os "professores 
lotados no DEJOR em dezembro de 2018" (Plano), pois o Despacho 0040720 da 
PROGRAD pedia os possíveis "docentes responsáveis pela oferta das disciplinas do 
curso de Jornalismo para cumprimento do Plano de extinção". Porém, diz-se ainda 
no Plano que "alterações futuras podem impactar este planejamento" e que, como é 
de praxe, "A distribuição das disciplinas a serem ministradas pelos docentes do curso 
de Jornalismo, campus Vilhena, continuará sendo realizada no semestre anterior ao 
da oferta, com a deliberação no Conselho de Departamento". O professor Sandro 
lembrou que o Plano foi montado para que os docentes ministrem o mínimo de duas 
disciplinas por semestre, mas, excepcionalmente, alguns professores podem ter de 
ministrar mais disciplinas do que o mínimo de duas. Os docentes se mostraram de 
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acordo. Após as deliberações, o Plano foi colocado em votação e foi APROVADO por 
unanimidade. 2. Remoção do professor Sandro Colferai. 99955970.000011/2018-
29. Após apreciação e deliberação pelo CONDEP, a remoção do docente do Dejor 
para o Departamento de Ciências da Informação, Depci, no campus de Porto Velho, 
a partir do dia primeiro de julho de 2019, de acordo com o previsto no Plano de 
Transferências dos professores do Dejor, foi APROVADA por unanimidade, com 
abstenção apenas do interessado. 3. Remoção do professor Allysson Martins. SEI 
99955970.000010/2018-84. Após apreciação e deliberação pelo CONDEP, a 
remoção do docente do Dejor para o Departamento de Ciências da Informação, 
Depci, no campus de Porto Velho, a partir do dia primeiro de julho de 2019, de 
acordo com o previsto no Plano de Transferências dos professores do Dejor, foi 
APROVADA por unanimidade, com abstenção apenas do interessado. Após a 
votação do ponto de pauta número três, o professor Thales teve de se retirar por 
causa de atendimento médico previamente agendado. 4. Edital para seleção de 
monitores. SEI 99955135A.000033/2019-11. O CONDEP decidiu que as duas 
bolsas de monitoria disponibilizadas ao departamento vão, em 2019.1, para as 
disciplinas Radiojornalismo e Telejornalismo e, em 2019.2, para as disciplinas 
Laboratório de Radiojornalismo e Laboratório de Telejornalismo. Os professores 
Juliano e Maíra ficaram responsáveis pelo cumprimento dos prazos e das demais 
exigências do referido processo no SEI. As indicações foram APROVADAS por 
unanimidade. 5. Comissão Eleitoral para Chefia e Vice-Chefia do Departamento 
de Jornalismo. O professor Allysson informou que a sua portaria de vice-chefe pro 
tempore saiu com solicitação de eleição em até 26 de março de 2019, portanto a 
comissão tem um mês para realização e finalização dos trabalhos. Como a comissão 
anteriormente foi designada com os servidores afastados e/ou interessados em 
concorrer no pleito, o DEJOR deliberou e APROVOU por unanimidade a indicação 
dos professores Sandro e Thales, além da representante discente, Stefani, para 
comporem a comissão que conduzirá a consulta para chefe e vice-chefe do Dejor. 6. 
Ad Referendum N° 04/2019. Afastamento das atividades do professor Sandro 
Colferai de 01 até 05 de fevereiro de 2019. Após apreciação e deliberação pelo 
CONDEP, o afastamento foi APROVADO por unanimidade, com abstenção apenas 
do interessado. 7. Aprovação do Edital N° 0II20I9IDEJOR. Estágio 
supervisionado. A professora Maíra apresentou o panorama do edital, e das vagas 
nos veículos de comunicação disponíveis aos alunos. Após apreciação e deliberação 
pelo CONDEP, o edital foi APROVADO por unanimidade. 8. Aprovação do Edital N° 
02/2019/DEJOR. Solicitações dos estudantes. O professor Allysson relatou todos 
os pedidos e os pareceres ao conselho. Após apreciação e deliberação pelo 
CONDEP, o edital foi aprovado por unanimidade. 9. Progressão do professor 
Marcus Fiori. SEI 99955970.000002/2019-19. O parecer do professor Juliano foi: 
"Diante do exposto, sou de parecer FAVORÁVEL à progressão funcional de professor 
assistente 1 para professor assistente II do servidor Marcus Fernando Fiori, SIAPE n° 
2474641, no interstício de 7 de dezembro de 2012 a 6 de dezembro de 2014, tendo 
em vista que o docente atingiu no período avaliado 85,07 pontos, obtendo, portanto, 
a pontuação necessária para aprovação na progressão funcional, conforme 
estabelece a Resolução n° 116/CONSAD, de 24 de dezembro de 2013". Após 
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apreciação e deliberação pelo CONDEP, o parecer foi APROVADO por unanimidade, 
Com abstenção apenas do interessado. 10. Progressão do professor Sandro 

Colferai. SEI 99955970.000003/2018-82 Parecer do professor Luciano: 

"Considerando-Se a pontuação total de 168,5 pontos obtida pelo interessado de 
acordo com sua atuação, excedendo até a pontuação necessária para aprovação, 
conforme estabelece a Resolução n° 116/CONSAD, de 24 de dezembro de 2013, sou 
de parecer FAVORÁVEL à progressão funcional de que trata este processo". Após 
apreciação e deliberação pelo CONDEP, o parecer foi APROVADO por unanimidade, 
com abstenção apenas do interessado. 11. Orientações de TCC até a extinção do 

curso. A estudante Stefani disse que alguns alunos perguntaram se os professores 
que serão removidos poderão orientá-los. O professor Allysson disse que alguns 
alunos também o questionaram sobre a possibilidade de orientação pelos 
professores do DEJOR que serão removidos para Porto Velho. O docente explicou 
que, em outra ocasião, os docentes a serem transferidos se colocaram à disposição 
para continuar as orientações que começaram em Vilhena. O professor Juliano 
lembrou que esse assunto já tinha surgido na extinção do curso, quando se 
manifestou favorável à continuidade das orientações. Após apreciação e deliberação 
pelo CONDEP, ficou decidido por unanimidade que os docentes removidos 
PODERÃO orientar, mesmo estando lotados em outro departamento e ou campus. 
12. Redistribuição das disciplinas. Em virtude do afastamento de saúde da 
professora Daiani e do choque de horário das disciplinas ofertadas às quartas e 
quintas-feiras, no período noturno; em virtude da licença maternidade da professora 
Maíra, prevista para ser iniciada antes da conclusão do primeiro semestre letivo 
deste ano; e em virtude ainda do informe do diretor do campus em não ministrar 
disciplinas, o conselho deliberou sobre a necessidade de contratação de um 
professor substituto, em função da especificidade das disciplinas Radiojornalismo e 
Telejornalismo, e suas respectivas práticas laboratoriais. O conselho decide ainda 
que a disciplina de Telejornalismo manterá o seu horário registrado no SINGU e a 
disciplina de Comunicação Organizacional, antes sob responsabilidade da professora 
Daiani, será ministrada pelo professor Marcus. Em virtude ainda da remoção da 
servidora Paula do departamento, solicita-se ainda a contratação de um estagiário 
para o auxílio das demandas administrativas. Nada mais havendo a ser registrado, 
eu, Ailysson Viana Martins, lavrei a presenta ata que, depois de lida, discutida e 
aprovada, foi devidamente assinada pelos membros da Comissão presentes na 
reunião. 
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PLANO DE TRANSFERÊNCIA 

O presente documento responde ao Despacho N° 0040720 - SEI n° 
99991 580.000039/2018-13 - da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), solicitando 
a criação de uma Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo para 
prover as condições para o cumprimento da Resolução n° 555/CONSEA, de 07 de 
novembro de 2018, que trata do processo de extinção do curso de Jornalismo da 
Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena (SEI n° 
99991580.000039/2018-13) e da transferência dos docentes deste curso para o 
campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho (SEI n° 99991580.000041/2018-92). Na 
qualidade de Presidente da Comissão Especial de Finalização do Curso de 
Jornalismo, Portaria N°. 031!2018/DCV/UNIR, 19 de dezembro de 2018, a fim de 
cumprir a resolução supracitada, envio a previsão das transferências - remoção a 
interesse da administração e de ofício (ex officio) - dos professores lotados no 
Departamento de Jornalismo (DEJOR), campus Vilhena, para o Departamento de 
Ciência da Informação (DEPCI), do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, campus 
José Ribeiro Filho, em Porto Velho. Essa remoção dos professores para o 
Departamento de Ciência da Informação se constitui como uma previsão, 
considerando os professores lotados no DEJOR até dezembro de 2018, portanto, 
alterações futuras podem impactar este planejamento nos anos de 2020, 2021 e 
2022. A distribuição das disciplinas a serem ministradas pelos docentes do curso de 
Jornalismo, campus Vilhena, continuará sendo realizada no semestre anterior ao da 
oferta, com a deliberação no Conselho de Departamento, podendo, desta maneira, 
possuir alterações em comparação à previsão apresentada neste documento. Ainda 
assim, a fim de cumprir a Resolução N° 555/CONSEA, em virtude da gradativa 
redução das demandas de disciplinas do curso de Jornalismo em Vilhena - por 
causa da extinção do curso e em função do último ingresso de estudantes em 2017 
- e da quantidade de professores lotados no DEJOR em dezembro de 2018, 
apresentamos o presente plano, aprovado na primeira reunião da Comissão 
Especial de Finalização do Curso de Jornalismo, em 27 de dezembro de 2018. 

12 professores lotados no Departamento de Jornalismo da UNIR, campus Vilhena: 
Professor Dr. Allysson Marfins / Professora Dra. Daiani Barth / Professora Deise 
Rocha / Professora Dra. Elisabeth Kitamura / Professora Dr. Jorge Medrano / 
Professora Dr. Juliano Araújo / Professora Ma. Leoní Serpa (afastada para 
doutorado, Portaria N° 879/2017/GR/UNIR/PVH, de 13 de setembro de 2017) / 
Professor Me. Luciano Soares / Professora Dra. Maíra Bittencourt Maia / Professor 
Me. Marcus Fiori / Professor Dr. Sandro Colferai / Professor Me. Thales Pimenta. 

PLANO DE TRANSFERÊNCIA 

2019.1 
17 disciplinas / 11 professores ativos (Allysson Marfins; Daiani Barth; Deise 
Rocha; Elisabeth Kitamura; Jorge Medrano; Juliano Araújo; Luciano Soares; Maíra 
Bittencourt Maia; Marcus Fiori; Sa ndro Colferai; Thales Pimenta) 

Comunicação Comunitária - Juliano Araújo 
Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo - Luciano Soares/Jorge Medrano 
Elaboração de Projetos Experimentais e TCC - Aflysson Marfins 
Comunicação Comparada - Sandro Colferai 
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Documentário - Juliano Araújo 
Grandes Reportagens em Jornalismo - Marcus Fiori 
Comunicação Organizacional - Daiani Barth/Deise Araújo 
Radiojornalismo - Daiani Barth/Maíra Bittenrcourt 
Telejornalismo - Maíra Bittenrcourt 
Jornalismo Especializado - Deise Araújo 
Fotojornalismo II - Elisabeth Kitamura 
Tópicos Especiais em Jornalismo II - Luciano Soares 
Filosofia e Jornalismo - Thales Pimenta 
Ciências da Linguagem Aplicadas ao Jornalismo - Sandro Colferai 
Teorias do Jornalismo - Thales Pimenta 
Jornalismo Impresso - Allysson Martins 
Realidade Regional em Comunicação - Elisabeth Kitamura 

2019.2 
Remoção: Allysson Martins e Sandro Colferai 
12 disciplinas / 9 professores ativos (Daiani Barth; Deise Rocha; Elisabeth 
Kitamura; Jorge Medrano; Juliano Araújo; Luciano Soares; Maíra Bittencourt Maia; 
Marcus Fiori; Thales Pimenta) 

Políticas da Comunicação = Luciano Soares 
Laboratório de Radiojornalismo = Daiani Barth!Jorge Medrano 
Laboratório de Telejornalismo = Juliano Araújo 
Jornalismo Ambiental = Elisabeth Kitamura 
Jornalismo e Convergência de Mídias = Daiani Barth/Jorge Medrano 
Tópicos Especiais em Jornalismo = Thales Pimenta/Marcus Fiori 
Semiótica da Comunicação = Juliano Araújo 
Design Gráfico = Luciano Soares 
Legislação e Deontologia do Jornalismo = Deise Rocha 
Laboratório de Jornalismo Impresso = Marcus Fiori 
Fotojornalismo = Elisabeth Kitamura 
Técnicas e Gêneros Jornalísticos li = Thales Pimenta 

2020.1 
Remoção: Maíra Bittencourt Maia e Thales Pimenta 
11 disciplinas / 7 professores ativos (Daiani Barth; Deise Rocha; Elisabeth 
Kitamura; Jorge Medrano; Juliano Araújo; Luciano Soares; Marcus Fiori) 

Comunicação Comunitária - Elisabeth Kitamura 
Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo - Jorge Medrano 
Elaboração de Projetos Experimentais e TCC - Daiani Barth/Luciano Soares 
Comunicação Comparada - Luciano Soares/Marcus Fiori 
Documentário - Juliano Araújo 
Grandes Reportagens em Jornalismo - Marcus Fiori 
Comunicação Organizacional - Deise Rocha/Marcus Fiori/Jorge Medrano 
Radiojornalismo - Daiani Barth 
Telejornalismo - Juliano Araújo 
Jornalismo Especializado - Deise Araújo 
Fotojornalismo 11 - Elisabeth Kitamura 
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2020.2 
Remoção: Marcus Fiori e Luciano Soares 
6 disciplinas / 5 professores ativos (Daiani Barth; Deise Rocha; Elisabeth 
Kitamura; Jorge Medrano; JUliano Araújo) 

Políticas da Comunicação - Deise Araújo 
Laboratório de Radiojornalismo - Daiani Barth/Jorge Medrano 
Laboratório de Telejornalismo - Deise Araújo 
Jornalismo Ambiental - Elisabeth Kitamura 
Jornalismo e Convergência de Mídias - Daiani Barth/Jorge Medrano 
Sociologia e Comunicação - Elisabeth Kitamura 

2021.1 
Remoção: Juliano Araújo 
5 disciplinas / 4 professores ativos (Daiani Barth; Deise Rocha; Elisabeth 
Kitamura; Jorge Medrano) 

Comunicação Comunitária - Daiani Barth/Jorge Medrano 
Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo - Jorge Medrano 
Elaboração de Projetos Experimentais e TCC - Daiani Barth/Elisabeth Kitamura 
Comunicação Comparada - Deise Rocha/Elisabeth Kitamura 
História do Jornalismo - Deise Rocha 

2021.2 12022.1 12022.2 
Disciplinas de acordo com a necessidade dos estudantes remanescentes. 
5 professores ativos: Daiani Barth; Deise Rocha; Elisabeth Kitamura; Jorge 
Medrano; Leoni Serpa (retorno do doutorado) 

Os códigos de vaga dos professores que não forem removidos com a extinção do 
curso e ficarem sem ocupação por quaisquer motivos - como aposentadoria, 
exoneração, redistribuição, falecimento, entre outros - devem ser enviados 
imediatamente, após a vacância dos docentes, ao departamento ao qual esteja 
vinculado o curso de Jornalismo no campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho. 

Allysson Viana Martins 
Presidente da Comissão Especial de Finalização do Curso 
Portaria N°. 031/2018/DCV/UNIR, 19 de dezembro de 2018 

Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena 



 

Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 

    

Transferência para Porto Velho 
4 mensagens 

Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 	 24 de dezembro de 2018 18:14 
Para: Luciano de Sampaio Soares <Iuciano.soares@unir.br> 

Boa tarde' 

Em cumprimento ao Despacho N° 0040720— SEI n°99991580.000039/2018-13 - da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD), foi criada a Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo, a fim de prover as condições 
para o cumprimento da Resolução n° 555/CONSEA, de 07 de novembro de 2018, que trata do processo de extinção 
do curso de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena (SEI n° 
99991580.000039/2018-13) e da transferência dos docentes deste curso para o campus José Ribeiro Filho, Porto 
Velho (SEI n1  99991580.000041/2018-92). 

Na qualidade de Presidente da Comissão, conforme já conversamos anteriormente e e como consta na Resolução 
supracitada, a sua remoção do campus de Vilhena para o campus de Porto Velho está PREVISTA para 2021. 
Evidentemente, essa data é uma previsão, portanto, alterações futuras, que serão oportunamente comunicadas, 
podem impactar o planejamento a fim de que não haja prejuízo para você e para o plano aprovado. 

Agradeço uma resposta de ciência a este e-mail. 

Abraços e boas festas!!! 

Allysson Viana Martins 
Presidente da Comissão Especial de Finalizaçao co Curso de Jornalismo. Portaria W. 031/2018/DCV/UNIR. de 19 de 
dezembro de 2018 

Allysson Viana Martins 1 Jornalista - DRT 4418/BA 
Professor no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia 
Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA 

Luciano de Sampaio Soares <luciano.soares@unir.br> 	 24 de dezembro de 2018 18:49 
Para: Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 

Ciente e de acordo 

Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 
Para: Luciano de Sampaio Soares <luciano.soares@unir.br> 

Boa tarde, Luciano! 

26 de dezembro de 2018 12:18 

Se houver possibilidade de anteciparmos a sua remoção para 2020.2, estaria tudo bem para você? Posso colocar 
isso no planejamento também? 

att, 

Luciano de Sampaio Soares <lucianosoares@unir.br> 	 26 de dezembro de 2018 12:19 
Para. Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 

Por mim é tranquilo, pode ser sim 



Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 

   

Transferências para Porto Velho 
3 mensagens 

Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 	 24 de dezembro de 2018 17:53 
Para: Maíra Carneiro Bittencourt Maia <maira_bittencourt@unir.br> 

Boa tarde, Maíra! 

Em cumprimento ao Despacho N° 0040720 - SEI n° 99991580.000039/2018-13 - da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD), foi criada a Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo, a fim de prover as condições 
para o cumprimento da Resolução n° 555/CONSEA, de 07 de novembro de 2018, que trata do processo de extinção 
do curso de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena (SEI n° 
99991580.000039/2018-13) e da transferência dos docentes deste curso para o campus José Ribeiro Filho, Porto 
Velho (SEI n° 99991580.000041/2018-92). 

Na qualidade de Presidente da Comissão, conforme já conversamos anteriormente, a sua remoção do campus de 
Vilhena para o campus de Porto Velho estava PREVISTA para 2019.1. Contudo, em caso de inviabilidade, a remoção 
pode acontecer em 2020.1. Fico no aguardo de um posicionamento até quarta-feira (26112), pois a Comissão deve 
fechar essa primeira proposta de transferência em reunião na manhã de 27/12 (quinta-feira)- 

Fico no aguardo da resposta. 

Abraços e boas festas!!! 

Aliysson Viana Martins 
Presidente da Comissão Especial de Enaização do Curso de Jornalismo, Portaria N. 031/2018/DCV/UNIR, de 19 de 
dezembro de 2018 

Allysson Viana Martins 1 Jornalista - DRT4418/BA 
Professor no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia 
Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA 

Maíra Carneiro Bittencourt Maia <maira_bittencourt@unir.br> 	 27 de dezembro de 2018 10:06 
Para: allyssonviana©unir.br  

Sua mensagem Para. Maíra Carneiro Bittencourt Maia Assunto: Transferências para Porto Velho Enviada em: 
24/12/2018 19:53:22 BRST foi lida em 27/12/2018 12:06:06 BRST 

Maíra Carneiro Bittencourt Maia <malra_bittencourt©unir.br> 
	

27 de dezembro de 2018 10:09 
Para: Allysson Viana Martins <allyssonvianaunir.br> 

Olá, bom dia! 
Por motivos pessoais preferia a transferência em 2020/01. 
Mas estou à disposição da instituição para efetuar a transferência no momento em que for mais adequado para a 
UNIR contar com meu trabalho em Porto Velho. 
Obrigada pela consulta. 



Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir,br> 

Transferência para Porto velho 
2 men.y 

   

Allysson Viana Martins <alIyssonvianaunir.br> 	 24 de dezembro de 2018 18:20 
Para: Marcus Fernando Fiori <marcusfiori©unir.br>, Marcus Fiori <marcusebennaiagmaiI.com> 

Boa tarde, Marcus! 

Em cumprimento ao Despacho N° 0040720 - SEI n° 99991580.000039/2018-13 - da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD), foi criada a Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo, a fim de prover as condições 
para o cumprimento da Resolução n° 555/CONSEA, de 07 de novembro de 2018, que trata do processo de extinção 
do curso de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena (SEI n° 
99991580.000039/2018-13) e da transferência dos docentes deste curso para o campus José Ribeiro Filho, Porto 
Velho (SEI n° 99991580.000041/2018-92). 

A sua remoção do campus de Vilhena para o campus de Porto Velho está PREVISTA para 2020, considerando que 
até lá não haverá nenhum impedimento administrativo para a sua remoção. Evidentemente, essa data é uma 
previsão, portanto, alterações futuras, que serão oportunamente comunicadas, podem impactar o planejamento a fim 
de que não haja prejuízo para você e para o plano aprovado. 

Agradeço uma resposta de ciência a este e-mail 

Abraços e boas festas!!! 

Allysson Viana Martins 
Presidente da Comissão Especial ue Fnaaçao do Curso de Jornalismo, Portaria N°. 031/2018/DCV/UNIR. de 19 de 
dembro de 2018 

Allysson Viana Martins 1 Jornalista - DRT 441 8/BA 
Professor no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia 
Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA 

Marcus Fiori <marcusebennaiagmail.com> 
Para. Allysson Viana Martins <allyssonviana©unir.br> 
Cc: Marcus Fernando Fiori <marcusfiori©unir.br> 

Ciente e de acordo. 

   

26 de dezembro de 2018 16:14 



    

Aflysson Viana Martins <alIyssonv,anaunir.br> 

      

Transferência para Porto Velho 
2 mensagens 

   

Allysson Viana Martins <alIyssonvianaiunir.br> 
Para: Sandro Adalberto Colferai <sandro.colferai©unir.br> 

 

24 de dezembro de 2018 18:00 

Boa tarde' 

     

Em cumprimento ao Despacho N° 0040720 - SEI n° 99991580.000039/2018-13 - da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD), foi criada a Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo, a fim de prover as condições 
para o cumprimento da Resolução n° 555/CONSEA, de 07 de novembro de 2018, que trata do processo de extinção 
do curso de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena (SEI n° 
99991580.000039/2018-13) e da transferência dos docentes deste curso para o campus José Ribeiro Filho, Porto 
Velho (SEI n° 99991580.000041/2018-92). 

Na qualidade de Presidente da Comissão, conforme já conversamos anteriormente, a sua remoção do campus de 
Vilhena para o campus de Porto Velho está PREVISTA para 2019.2. Essa previsão está em conformidade também 
com o processo em tramitação da criação do curso de Jornalismo (SEI n°999119619.000003/2018-27) no campus 
José Ribeiro Filho, em Porto Velho. 

Agradeço uma resposta de ciência a este e-mail. 

Abraços e boas festas!!! 

Allysson Viana Martins 
Presidente da Comissão Especial cie Finalização do Curso de Jornalismo, Portaria N°. 03112018/DCV/UNIR. de 19 de 
dezembro de 2018 

Allysson Viana Martins 1 Jornalista - DRT 4418/BA 
Professor no Departamento do Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia 
Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA 

Sandro Adalberto Colferai <sandro.colferai@unir.br> 	 24 de dezembro de 2018 18:42 
Para. Allysson Viana Martins <allyssonvianaunir.br> 

Ciente e de acordo! 
Prof. Sandro Colferai 



    

Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 

       

       

Transferência para Porto Velho 

Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 
	 24 de dezembro de 2018 18:08 

Para. THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA <thales@unir.br> 

Boa tarde, Thales! 

Em cumprimento ao Despacho N° 0040720 - SEI n° 99991580.000039/2018-13 - da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD), foi criada a Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo, a fim de prover as condições 
para o cumprimento da Resolução n° 555/CONSEA, de 07 de novembro de 2018, que trata do processo de extinção 
do curso de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena (SEI n° 
99991580.000039/2018-13) e da transferência dos docentes deste curso para o campus José Ribeiro Filho, Porto 
Velho (SEI n0  99991580.000041/2018-92). 

Na qualidade de Presidente da Comissão, conforme já conversamos anteriormente, antecipamos, também por seu 
desejo, a PREVISÃO da sua remoção do campus de Vilhena para o campus de Porto Velho para 2020.2. 
Evidentemente, essa data é uma previsão, portanto, alterações futuras, que serão oportunamente 
comunicadas, podem impactar o planejamento a fim de que não haja prejuízo para você e para o plano aprovado. 

Agradeço uma resposta de ciência a este e-mail. 

Abraços e boas festas!!! 

Allysson Viana Martins 
Presidente da Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo. Portaria W. 031/2018/DCV/UNIR. de 19 de 
dezembro de 2018 

Allysson Viana Martins 1 Jornalista - DRT 4418/BA 
Professor no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia 
Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA 

THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA <thales@unir.br> 	 25 de dezembro de 2018 02:41 
Para: Allysson Viana Martins <allyssonvianaunir.br> 

Boa noite! 

Tenho interesse em ir nessa data, sim, e fico disponível para quaisquer outras dúvidas e perguntas. Desde já 
agradeço pelo contato, Allysson. 

Um abraço, 

Prof. Thales H. Pimenta 
Universidade Federal de Rondônia 
Departamento Acadêmico de Jornalismo 
Campus de Vilhena 

Allysson Viana Martins <allyssonviana©unir.br> 
Para; THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA <thales@unir.br> 

26 de dezembro de 2018 09:30 

Thales, obrigado pela resposta. 

Se houver possibilidade, antecipamos você para 2020.1, Ok? Posso colocar isso no planejamento também? 

Abraços 

via smartphone 

cii(xp 	
Cit 



THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA <thales@unir.br> 	 26 de dezembro de 2018 16:34 
Para: Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 

Tenho disponibilidade, sim! 

Um abraço, 

T. H. 



R 
Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 

Transferências para Porto Velho 
4 nrisagéfls 

Allysson Viana Martins <allyssonviana@unir.br> 
Para: Juliano - DEJOR 1 <julianoaraujo@unir.br> 

Boa tarde, Juliano' 

24 de dezembro de 2018 17:57 

Em cumprimento ao Despacho N° 0040720— SEI n°99991580.000039/2018-13 - da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD), foi criada a Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo, a fim de prover as condições 
para o cumprimento da Resolução n° 555/CONSEA, de 07 de novembro de 2018, que trata do processo de extinção 
do curso de Jornalismo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena (SEI n° 
99991580.000039/2018-13) e da transferência dos docentes deste curso para o campus José Ribeiro Filho, Porto 
Velho (SEI n0  99991580.000041/2018-92). 

Na qualidade de Presidente da Comissão, conforme já conversamos anteriormente, a sua remoção do campus de 
Vilhena para o campus de Porto Velho está PREVISTA para 2020.1. Evidentemente, essa data é uma previsão, 
portanto, alterações futuras podem impactar o planejamento - com uma primeira versão aprovada pela Comissão em 
breve -, que serão oportunamente comunicadas, a fim de que não haja prejuízo para você e para o planejamento 
aprovado. Como já falamos também, se você tiver interesse em adiar a remoção - para 2021.1 -, faremos o possível 
para que o seu desejo seja garantido. 

Agradeço uma resposta de ciência a este e-mail 

Abraços e boas festas!!! 

Allysson Viana Martins 
Presidente da Comissão Especial de Finalização do Curso de Jornalismo. Portaria N°. 031/2018/DCV/UNIR, de 19 de 
dezembro de 2018 

Allysson Viana Marfins 1 Jornalista - DRT 4418/BA 
Professor no Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia 
Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA 

Juliano José de Araújo <julianoaraujo@unir.br> 	 26 de dezembro de 2018 13:35 
Para: allyssonviana©unir.br  

Sua mensagem Para: Juliano José de Araújo Assunto: Transferências para Porto Velho Enviada em: 24/12/2018 
17:57:39 GMT-4 foi lida em 26/12/2018 13:3544 GMT-4 

Juliano José de Araújo <julianoaraujo@unir.br> 
Para: Allysson Viana Martins <allyssonvianaunir.br> 

26 de dezembro de 2018 13:47 

Olá Allysson, boa tarde! 

    

Confirmo o recebimento. Entretanto, conforme conversamos, faço uma pequena correção: você tinha me informado 
anteriormente que a minha remoção ocorreria no segundo semestre de 2020 (e não no primeiro como consta neste 
e-mail). 

De todo modo, manifesto minha preferência para que a remoção ocorra no início de 2021. Assim, eu iniciaria mi 
atividades no Campus de Porto Velho no primeiro semestre de 2021. 

Como é de conhecimento de todos do DEJOR, tenho um projeto de pesquisa com financiamento do CNPq cuja 
previsão de encerramento é justamente o ano de 2020. Assim, prefiro encerrá-lo no Campus de Vilhena, tendo em 
vista que venho realizando, além da pesquisa, algumas atividades de extensão que têm envolvido os estudante. do 
curso de Jornalismo, e de ensino, notadamente no âmbito da disciplina optativa Documentário. Além disso, eu 
poderia acompanhar o encerramento das atividades da Turma 13. 

Atenciosamente, 



Juliano Araújo 

Allysson Viana Martins <allyssonvianaunir.br> 	 26 de dezembro de 2018 14:25 
Para: Juliano - DEJOR 1 <julianoaraujo©unir.br> 

Juliano, muito obrigado pela resposta! 

Isso mesmo, era 2020.2, erro meu. Mas vamos propor no planejamento 2021.1, sem problemas. 

Abraços, 

via smartphone 


