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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 SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
JORNALISMO

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quinze horas e meia, iniciou-se a Sexta
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 Mar�ns, vice-
chefe pro tempore do departamento, Profa. Elisabeth Kimie Kitamura, Prof. Juliano José de Araújo, Prof.
Marcus Fernando Fiori, Prof. Thales Henrique Nunes Pimenta 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
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 está em férias; e Prof. Jorge Arturo Villena Medrano está em reunião com os
conselhos superiores. Informes da chefia: 1. Os créditos referentes às A�vidades Complementares,
Produção de TCC e, eventualmente, Estágio Supervisionado não serão mais entendidas pelo novo
sistema, SIGAA, como disciplinas, mas como a�vidades. Neste semestre, como informei por e-mail, o
Projeto de Conclusão de Curso já está cadastrado desta maneira, inclusive, sendo obrigado a informar a
orientação no momento do cadastro. As indicações para os orientadores de onde colocar a nota após a
defesa estão naquele e-mail também. A par�r do próximo semestre, o mesmo deve acontecer com
A�vidades Complementares. Quando os alunos entregarem a documentação, a chefia indica um
professor para avaliar, cadastrando-o no sistema. 2. Em cumprimento ao Despacho 0193496, da
PROGRAD, informo que foi publicada a Resolução Nº 95, de 18 de julho de 2019, que regulamenta a
carga-horária dos cursos e dos seus professores. Atenção ao seu "Art. 5º. O docente DEVERÁ ter a carga
horária prevista no Art. 4º AMPLIADA para 12 (doze) horas-aula semanais, EXCETO quando exercer: I –
coordenação de projeto de pesquisa ins�tucionalizada nas instâncias competentes da UNIR; II –
coordenação de projeto de extensão ins�tucionalizado nas instâncias competentes da UNIR; III –
a�vidade administra�va com carga horária diária como �tular de cargo de chefia". 3. O processo de
distribuição de carga horária dos docentes do DEJOR (999091580.000077/2019-10) foi arquivado por
causa da recém-aprovada Resolução com mesmo objeto, mas contemplando toda a UNIR, e da ex�nção
do curso de Jornalismo, campus de Vilhena. Inclusão de pauta: Quebra de pré-requisito
(999055970.000052/2019-51). Para cumprir o Calendário Acadêmico, a inclusão foi aprovada por
unanimidade. Pauta do dia: 1. Aprovação dos Planos de Curso no SIGAA. Foram aprovados por
unanimidade os planos de curso seguintes: Jornalismo e convergência de mídias e Realidades brasileiras
contemporâneas, do prof. Allysson Mar�ns; Polí�cas da Comunicação e Fotojornalismo I, da profa.
Elisabeth Kitamura; Laboratório de Telejornalismo, sob responsabilidade do prof. Jorge Medrano;
Jornalismo Ambiental e Semió�ca da Comunicação, do prof. Juliano Araújo; Laboratório de Jornalismo,
Técnicas e Gêneros Jornalís�cos II e Tópicos Especiais em Jornalismo III, do prof. Marcus Fiori. Faltam os
planos das disciplinas: Laboratório de Radiojornalismo e Design Gráfico, do prof. Thales Pimenta; Estágio
Supervisionado, dos professores Deise Araújo (em férias) e Jorge Medrano; Legislação e Deontologia do
Jornalismo, da professora Deise Araújo (em férias). 2. Ad referendum para Anderson do Carmo da Silva
– inclusão de disciplina no DECC. Após discussão, o conselho aprovou por unanimidade o ad
referendum. 3. Afastamento para par�cipação de evento. Interessado: Allysson Mar�ns. SEI
999055970.000049/2019-37. Após discussão, o conselho aprovou por unanimidade o processo. 4.
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Afastamento para par�cipação de evento. Interessado: Juliano Araújo. SEI 999055970.000050/2019-
61. Após discussão, o conselho aprovou por unanimidade o processo. 5. Realização de concurso público
para vaga vacante do curso de Jornalismo. O ponto trata do Concurso Público de Provas e Títulos para o
provimento do cargo de Professor de Magistério Superior, na vaga da professora Maíra Carneiro
Bi�encourt Maia, código de vaga nº 897022, devido ao pedido de vacância da servidora, conforme
Processo SEI 999055970.000040/2019-26. O Conselho do Departamento de Jornalismo já havia
aprovado que os seus códigos de vaga que ficassem sem ocupação, por qualquer mo�vo, seriam
imediatamente transferidos para o curso de Jornalismo em Porto Velho, independentemente do
Departamento ao qual este esteja vinculado, conforme consta no 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. Como o curso ainda não está em plena a�vidade,
iniciando em 2020.1, o conselho deliberou as questões acadêmicas, apresentadas abaixo, que devem
ser seguidas pelo Departamento de Ciência da Informação/Biblioteconomia, ao qual o curso de
Jornalismo está vinculado. 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: DE.
Titulação: Doutor em Comunicação. Indica�vo de banca provisória: Sandro Adalberto Colferai
(presidente); Allysson Viana Mar�ns (membro); Juliano José de Araújo José (membro); Aparecida Luzia
Alzira Zuin (suplente 1); Joliza Chagas Fernandes (suplente 2). Pontos: 1 – A linguagem em rádio; 2 – A
linguagem em televisão; 3 – No�cia, bole�m, entrevista, debate e reportagem para rádio: estrutura e
realização; 4 – A no�cia 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 polí�co 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 no�cia na TV. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2002. CURADO, Olga. A no�cia 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, Sebas�ão. Aprender telejornalismo: produção e técnica. 2ª ed. São
Paulo: Brasiliense, 2004. VIZEU, Alfredo. Decidindo o que é no�cia: os bas�dores 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: Quebra de
pré-requisito (999055970.000052/2019-51). A SERCA de Vilhena informou que a quebra de pré-
requisito deve ser feita ainda via protocolo acadêmico, não pelo SIGAA, conforme constava no
Calendário Acadêmico. O CONDEP aprovou por unanimidade todas as flexibilizações de pré-requisito
con�das no Processo 999055970.000052/2019-51. Nada mais havendo a ser registrado, eu, Prof.
Allysson Viana Mar�ns, lavrei a presenta ata, que depois de lida, revisada e aprovada segue para a
assinatura dos conselheiros presentes na reunião ordinária departamental.

Documento assinado eletronicamente por THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA, Docente, em
08/08/2019, às 17:20, 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 08/08/2019, às 17:20, 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
08/08/2019, às 17:36, 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 JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 08/08/2019, às
17:37, 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 08/08/2019, às
17:38, 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 08/08/2019,
às 17:54, 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 0199592
e o código CRC 24B71762.

Referência: Processo nº 999055970.000035/2019-13 SEI nº 0199592
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