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Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quinze horas, com atraso regimental de 15
minutos, iniciou-se a terceira reunião ordinária do Departamento Acadêmico de Jornalismo, na Sala 12 do
Prédio Central, no Campus de Vilhena, com a presença de seus membros conselheiros, a saber: a Profa.
Deise de Araújo Rocha (Presidenta do CONDEP), o Prof. Juliano José de Araújo, o Prof. Thales Henrique
Nunes Pimenta, a Profa. Elisabeth Kimie Kitamura, o Prof. Marcus Fernando Fiori, a Profa. Maíra Carneiro
Bittencourt Maia, o Prof. Jorge Arturo Villena Medrano e a representante discente Stefani Albuquerque
Batista. Ausências Justificadas: o Prof. Sandro Adalberto Colferai está em afastamento autorizado de 20 a
30 de abril 2019 através do Processo 99955970.000011/2019-18 para participar em banca de concurso
público na cidade de Manaus; o Prof. Prof. Allysson Vianna Martins também encontra-se afastado de 26 de
abril a 06 de maio para participar de banca de concurso público no Estado do Acre; a Profa. Leoní Teresinha
Vieira Serpa está afastada para o seu curso de doutorado até 16/10/2021 via Portaria
879/2017/GR/UNIR/PVH do dia 13 de setembro de 2017; o Prof. Luciano de Sampaio Soares está afastado
para tratamento de saúde até 13/07/2019, conforme informação a Gerência de Assistência à Saúde; a Profa.
Daiani Ludmila Barth foi removida para o curso de Ciências da Informação pela Portaria
117/2019/DAP/PRAD/UNIR do dia 18 de março deste ano. Informes dos Conselheiros: 1 – O professor
Juliano informou que, conforme convocação enviada a todos os docentes do DEJOR na última quarta-feira,
24 de abril, o Seminário de avaliação do curso de Jornalismo será realizado nesta terça-feira, 30 de abril, às
19h00, no Auditório do Bloco Central do Campus de Vilhena. Destacou que o objetivo é a apresentação e
discussão do relatório preliminar com os resultados da autoavaliação do curso para elaboração do relatório
final com proposições e melhorias, documento que será encaminhado para a Comissão Própria de Avaliação;
2 – O professor Juliano informou também que o Grupo de Pesquisa e Extensão em Audiovisual realizará um
evento para discutir a criminalização da homofobia na quarta-feira, 29 de maio, das 19h00 às 22h30, no
Auditório do Bloco Central do Campus de Vilhena. A atividade consistirá na exibição do documentário
“Entre os homens de bem” (2016, Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros), que acompanha os passos do
deputado Jean Wyllys no Congresso Nacional como porta-voz da causa LGBT, seguido de apresentação do
tema e debate com o procurador do Ministério Público Federal de Vilhena, Lucas Dias, e o professor do
DEJOR, Thales Henrique Nunes Pimenta; 3 – O docente Allysson informa via email (pois se encontra
afastado para banca de concurso no Estado do Acre) que “as indicações para o EXPOCOM devem ser
realizadas até o início de maio e que pretende indicar trabalhos em apenas duas categorias: JO 07 Produção
em Jornalismo digital, cuja aluna líder é a Mileide Queiroz, e JO 11 Livro-Reportagem, cuja aluna líder é a
Maria Victória Silva”; 4 – Também informa o Prof. Allysson Martins que “saiu o resultado do Edital 001 da
Edufro 2018 e que foi contemplado com a publicação de um livro baseado na sua tese. A obra terá uma
pequena tiragem impressa para distribuição pela editora e uma versão digital gratuita para download. O título
deve ser: “Jornalismo e guerras de memórias nos 50 anos do golpe de 1964”; 5 – A Profa. Maíra informa
que, em decorrência do problema na abertura das portas do Laboratório de TV, foram procuradas a PROCEA
e a Direção do Campus de Vilhena para que pudessem autorizar os bolsistas registrados na TV UNIR a terem
posse da chave do laboratório. Dessa maneira, a partir de hoje os seguintes alunos terão acesso à chave do
laboratório, podendo entrar e sair do local para cumprirem seus horários de trabalho: Gabryel, Khauane,
Stefani, Nathiely, Rauã e Daiane, que é monitora; 6 – O professor Marcus informa que até o fim de julho
deste ano vai ser publicada na Revista Século uma grande reportagem sobre o sistema prisional do estado de
Rondônia que foi executada pelo docente e pelos alunos da última disciplina de Grandes Reportagens em
Jornalismo. Informes da Chefia: 1 – A presidenta do CONDEP informa que os docentes devem trazer seus
Relatórios de Trabalho de 2018 e Planos de Trabalho de 2019 até a próxima reunião ordinária departamental;



2 – Em virtude do calendário ocorreram mudanças na dinâmica das aulas de Jornalismo Especializado e,
também, de Comunicação Organizacional, incluindo algumas visitas técnicas e orientações direcionadas a
cada grupo em horários diversos às aulas. No momento, os alunos estão desenvolvendo um trabalho em
parceria com a turma de Administração intitulado UNIRândia, projeto que é iniciativa do Prof. Ronie
Peterson Silvestre. Em contato com o coordenador do NDE, o Prof. Juliano José de Araújo, este sinalizou
que não era necessária a modificação dos planos de aulas e ensino; 3 – Os equipamentos de fotografia serão
entregues e recebidos pela estagiária e representante discente Stefani Albuquerque na porta do DEJOR.
Inclusões de Pauta: 1 – Pedido de afastamento para participação em banca avaliadora de mestrado entre os
dias 13 e 16 de maio de 2019. Processo 99955970.000012/2019-54. Interessado: Sandro Adalberto Colferai;
2 – Mudança no edital de Estágio Curricular Supervisionado (CHS30367). Interessada: Profa. Maíra
Carneiro Bittencourt Maia. Propostas as inclusões de pauta, ambas foram discutidas e aprovadas por
unanimidade pelos membros conselheiros. Pontos de Pauta: 1 – Processo 99955970.000010/2019-65 –
Progressão Funcional. Interessada: Profa Dra. Elisabeth Kimie Kitamura. Parecer: Prof. Dr. Juliano José de
Araújo, Prof. Dr. Jorge Arturo Villena Medrano e Profa. Dra. Rosana Nunes Alencar. Feita a leitura do
parecer, o ponto de pauta foi discutido e aprovado por unanimidade; 2 – Convalidação dos atos das docentes
voluntárias Arlene do Socorro Nogueira Balieiro (Processo 99955970.000008/2019-96) e Jamille Batista
Ferreira da Silva (Processo 99955970.000006/2019-05). Depois de discutido pelos membros, o ponto de
pauta foi aprovado por unanimidade; 3 – Calendário de TCC (2019/1). Feita a discussão do ponto de pauta,
foi decidido pelos conselheiros que os trabalhos de conclusão de curso deverão ser defendidos na segunda
semana de julho deste ano; 4 – Data de entrega dos documentos comprobatórios da disciplina de Atividades
Complementares (CHS30366). Feita a discussão do ponto de pauta, foi decidido pelos conselheiros que os
referidos documentos devem ser entregues até o dia 29 de maio deste ano; 5 – Ad Referendum 004:
Trancamento parcial para a disciplina de Grandes Reportagens em Jornalismo (CHS30364). Interessadas:
Jaqueline Antunes Damaceno (Matrícula 201610071) e Vanessa Aparecida Forte (Matrícula 201610323). O
ponto de pauta foi discutido e aprovado por unanimidade; 6 – Ad Referendum 005: Participação em banca de
concurso público entre os dias 20 e 30 de maio de 2019 na cidade de Manaus/AM (Processo
99955970.000011/2019-18). Interessado: Sandro Adalberto Colferai. O ponto de pauta foi discutido e
aprovado por unanimidade. Pautas Incluídas: 1 – Pedido de afastamento para participação em banca
avaliadora de mestrado entre os dias 13 e 16 de maio de 2019. Processo 99955970.000012/2019-54.
Interessado: Sandro Adalberto Colferai. O ponto de pauta foi aprovado por unanimidade; 2 – Mudança no
edital de Estágio Curricular Supervisionado (CHS30367). Interessada: Profa. Maíra Carneiro Bittencourt
Maia. Feita a discussão do ponto de pauta, os conselheiros aprovam a mudança no referido edital e
recomendam que as próximas alterações de local do estágio fiquem sob a análise de quem coordena a
disciplina sem necessidade de prévia anuência do CONDEP. Nada mais havendo a ser registrado, eu, Prof.
Thales Henrique Nunes Pimenta, lavrei a presenta ata, que depois de lida, revista e aprovada, segue para
assinatura dos membros conselheiros presentes na reunião ordinária departamental.

Documento assinado eletronicamente por THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA, Docente, em
29/04/2019, às 17:01, 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 Stéfani Santos Albuquerque Ba�sta, Usuário Externo, em
29/04/2019, às 17:02, 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 DEISE DE ARAUJO ROCHA, Chefe de Departamento, em
29/04/2019, às 17:02, 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 JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Docente, em
29/04/2019, às 17:09, 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 MAIRA CARNEIRO BITTENCOURT MAIA, Docente, em
29/04/2019, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ELISABETH KIMIE KITAMURA, Docente, em 29/04/2019,
às 17:34, 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 JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 29/04/2019, às
17:35, 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, Chefe pro Tempore, em
29/04/2019, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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