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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
JORNALISMO

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às três e meia horas, iniciou-se a Quinta 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: Prof. Allysson Viana Martins, vice-chefe pro
tempore do departamento, Profa. Elisabeth Kimie Kitamura, Prof. Juliano José de Araújo, Prof. Marcus
Fernando Fiori, Prof. Thales Henrique Nunes Pimenta, Prof. voluntária Arlene do Socorro Nogueira Baileiro
Alves e a representante discente suplente Vanessa Aparecida Forte. Ausências Justificadas: 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 Portaria879/2017/GR/UNIR/PVH do dia 13 de setembro
de 2017; Prof. Luciano de Sampaio Soares está afastado para tratamento de saúde, conforme informação da
Gerência de Assistência à Saúde; Profa. Deise de Araújo Rocha e Prof. Jorge Arturo Villena Medrano estão
em férias. Informes dos conselheiros: 1. A representação discente leu a carta produzida pelo estudante
Lierbeson Dias da Turma XIII, em relação aos problemas de planos de ensino e de aula da professora
voluntária Jamille Batista: “Nós, alunos da turma XIII de Jornalismo tivemos alguns transtornos com a
disciplina de Radiojornalismo, ministrada pela professora voluntária Jamille Batista. Os problemas tiveram
um único motivo em comum: a ausência do plano de aula (essencial para o planejamento da disciplina). O
primeiro transtorno aconteceu na aplicação da prova, ocasião em que a professora não avisou a todos os
alunos da data correta da avaliação. Segundo ela, havia avisado na aula anterior, que no caso não ocorreu
realmente aula, fomos direcionados para o auditório com alunos de outros cursos. Chegando lá nada nos foi
repassado. Nem e-mail e nem o grupo do Facebook foram usados para nos informar. No dia da prova fomos
pegos de surpresa, ninguém havia estudado. Questionei a representante discente sobre isso e ela entrou em
contato com a Jamille, que disse mais uma vez que havia avisado na aula anterior, que os alunos não a
levavam a sério e que agora começariam a levar (algo que levamos como uma ameaça). Sem o plano de aula,
ficamos sem saber o que fazer. Já havia sido cobrado e ela afirmou que estava elaborando junto com a
professora Maíra, que era quem estava acompanhando ela. Reclamei com a chefe de departamento prof.
Deise, porque vários alunos se sentiram prejudicados. No entanto nada foi enviado até o fim do semestre,
quando estava finalizando, os dias de repositiva, nem as notas e nem as datas da recuperação foram enviadas.
Cobramos com a Jamille que informou que logo enviaria, mas a demora continuou. Procuramos o professor
Jorge através do e-mail, pois ele ficou responsável por acompanhar ela. Informamos tudo que havia
acontecido. Ele entrou em contato com a Jamille e nos repassou que ela estava finalizando e logo enviaria os
resultados. Em sequência, também afirmou que entrou com contato com a professora Maíra e ela disse que,
como o primeiro responsável pela disciplina era o professor Marcus, ele havia entregue o plano a alguns
alunos. Mas, anteriormente a própria Jamille havia dito que estava criando o plano e depois o
disponibilizaria. Além disso também reforçou que a Jamille é professora voluntária e a elaboração de um
plano de aula não era de sua responsabilidade. A minha primeira reclamação não foi levada para reunião,
pelo que foi informado pelo professor Jorge, mas ela sim foi feita e com a presença da representante discente.
O problema poderia ter sido resolvido há muito tempo, mas foi deixado de lado. Me senti muito prejudicado,
porque meus colegas e eu ficamos em repositiva por conta da nota baixa na prova, que, reforço, não havia
sido avisada, logo fomos sem nos preparar. A preocupação é que a Jamille irá ministrar também a segunda
disciplina de rádio, e não queremos que se repitam os mesmos problemas”. O professor Allysson informou
que houve uma troca de e-mails sobre o assunto entre os estudantes com o prof. Jorge e a profa. Deise, que
salientaram que os questionamentos se deram já nos últimos dias de aula do semestre. A profa. Deise disse
que nada havia sido formalizado. Informes da chefia: 1. O professor Allysson registrou que “Como a UNIR
não apresentou as condições necessárias e obrigatórias previstas em lei e em documentos oficiais da
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instituição para uma remoção de ofício, solicitei o adiamento da minha portaria até que consigam resolver os
problemas do processo de mudança de mobiliário, que foi remetido para a unidade de origem (Vilhena), no
lugar de resolverem pela PRAD, unidade (de destino) que realizou a remoção, conforme indica o Manual de
Procedimentos Administrativos da UNIR, do qual segui todos os procedimentos. Desta maneira, a Portaria n°
49/2019/PRAD/UNIR tornou sem efeito a Portaria n° 26/2019/PRAD/UNIR, referente à minha remoção, até
a resolução do problema da mudança de mobiliário”. 2. O docente disse ainda que o curso de Jornalismo
recebeu três prêmios no Expocom Norte de 2019, ou seja, venceu em todas as categorias em que concorreu.
Foram duas estudantes orientadas por mim: Maria Victória Silva, com Livro-Reportagem, e Mileide Queiroz,
com Produção de Jornalismo Digital, e um aluno orientado pela professora Maíra, Rauã Araújo, com
Produção Laboratorial em Telejornalismo. Inclusão de pauta: 1. Readequação do horário das disciplinas
de 2019.2. Por causa dos motivos salientados pelos estudantes, a inclusão foi aprovada por unanimidade.
Pontos de Pauta: 1. Remoção de ofício do professor Thales H. Pimenta. (SEI 999055970.000033/2019-
24). Os conselheiros seguem o fluxo previsto no Plano de Transferência aprovado na primeira reunião
ordinária de 2019 do Departamento de Jornalismo da UNIR, campus de Vilhena, em 21 de fevereiro de 2019.
Portanto, o ponto foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, com exceção do interessado
que se absteve. 2. Indicação de docente para composição da Comissão Especial de Finalização do Curso
de Jornalismo. Em virtude da remoção do professor Sandro Adalberto Colferai para o Porto Velho, o
Conselho indicou a Profa. Elisabeth Kimie Kitamura para composição da Comissão Especial de Finalização
do Curso de Jornalismo. A indicação foi discutida e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes;
3. Progressão Funcional do prof. Marcus Fernando Fiori. (SEI 99955970.00002/2019-45). O professor
Allysson leu seu parecer favorável porque “o servidor docente alcançou, no interstício de avaliação, 41,51
pontos, superando a pontuação mínima necessária para ter aprovada sua solicitação de progressão da Classe
C, Nível 1, com denominação de Adjunto I, para Classe C, Nível 2, como denominação de Adjunto II”. Após
discussão, o processo foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes, com exceção do
interessado que se absteve. 4. Concurso público para professor substituto na vaga da docente Leoní
Serpa. Além do afastamento da professora Leoní Serpa, o DEJOR ressalta a necessidade do professor
substituto, pois já tentou em duas ocasiões suprir a falta na área de Rádio e TV, que, hoje, conta com duas
professoras voluntárias. O conselho aprovou por unanimidade que o concurso deverá conter as seguintes
especificações: Área de Comunicação (60900008) e Subárea de Rádio e Televisão (60903007). Número de
vagas: 1. Regime de trabalho: T-20. Titulação: Especialista na área de Comunicação. Indicativo de banca:
Allysson Viana Martins (presidente); Juliano José de Araújo José (membro); Jorge Arturo Villena Medrano
(membro); Thales Henrique Nunes Pimenta (suplente 1); Marcus Fernando Fiori (suplente 2). Pontos: 1 – A
linguagem em rádio; 2 – A linguagem em televisão; 3 – Notícia, boletim, entrevista, debate e reportagem
para rádio: estrutura e realização; 4 – A notícia na televisão e seus diferentes formatos: nota simples, nota
coberta, reportagem etc.; 5 – Tecnologias digitais de captação e edição em rádio; 6 – Tecnologias digitais de
captação e edição em televisão; 7 – Análise do papel político e social da televisão na sociedade brasileira
contemporânea; 8 – Planejamento e organização audiovisual: da pré-produção à pós-produção; 9 –
Reportagens e programas especiais para televisão; 10 – Reportagens e programas especiais para rádio.
Bibliografia: BARBEIRO, Heródoto e LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo. Editora:
Campus, 2003. BARBEIRO, Heródoto e LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de telejornalismo: os segredos da
notícia na TV. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. CURADO, Olga. A notícia na TV: o dia-a-dia de quem faz
telejornalismo. São Paulo: Alegro, 2002. FERRARETO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica.
Porto Alegre: Doravante, 2007. MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente da produção
radiofônica. São Paulo: Summus, 2001. PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de
telejornalismo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. PRADO, Flávio. Ponto eletrônico: dicas para fazer
telejornalismo com qualidade. 3ª ed. São Paulo: Limiar, 2005. ROBERTS-BRESLIN, Jan. Produção de
imagem e som. Rio de Janeiro: Elselvier, 2009. SQUIRRA, Sebastião. Aprender telejornalismo: produção e
técnica. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2004. VIZEU, Alfredo. Decidindo o que é notícia: os bastidores do
telejornalismo. 4. ed. Porto Alegre: Editora da PUC-RS, 2005. WATTS, Harris. On Camera. Summus, São
Paulo, 1990. YORKE, Ivor. Telejornalismo. 4ª ed. Trad. Luiza Lusvarghi. São Paulo: Roca, 2006. Inclusão
de pauta: 1. Readequação do horário das disciplinas de 2019.2. Em virtude dos questionamentos
apresentados no informe dos conselheiros, o Conselho decidiu que a disciplina de Laboratório de
Radiojornalismo será ministrada pelo prof. Thales Pimenta e a disciplina de Realidades Brasileiras
Contemporâneas pelo prof. Allysson Martins.Nada mais havendo a ser registrado, eu, Prof. Allysson Viana
Martins, lavrei a presenta ata, que depois de lida, revisada e aprovada segue para a assinatura dos
conselheiros presentes na reunião ordinária departamental.
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Documento assinado eletronicamente por ALLYSSON VIANA MARTINS, Vice-Chefe de
Departamento, em 19/07/2019, às 17:39, 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 19/07/2019,
às 17:40, 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 THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA, Docente, em
19/07/2019, às 17:42, 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 19/07/2019, às
17:45, 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 19/07/2019, às
19:33, 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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