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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

Ao quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, iniciou-se
a Reunião Ordinária de Outubro 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. Jorge
Arturo Villena Medrano, 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 Portaria879/2017/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. Thales
Henrique Nunes Pimenta não compareceu. Informes: (1) O professor Juliano José de Araújo informou
sobre a publicação de seu livro "Cineastas indígenas, documentário e autoetnografia: um estudo do
projeto Vídeo nas Aldeias" pela Margem da Palavra, selo acadêmico da Editora Urutau. A obra é
resultado de sua tese de doutorado defendida em 2015 no Programa de Pós-Graduação em Mul�meios
da Universidade Estadual de Campinas e foi contemplada pelo Programa de Apoio à Pesquisa para
Publicação Cien�fica (PAP-Publica) - Chamada Fapero nº 008/2017, da Fundação de Amparo ao
Desenvolvimento das Ações Cien�ficas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero). (2)
O prof. Jorge Villena informa, que recebeu e-mail do Procurador Educacional Ins�tucional da UNIR quem
enviou arquivo com resultado do ENADE dos cursos que par�ciparam do Exame em 2018. O curso de
Jornalismo está com Conceito ENADE: 3 e IDD: 3. Pauta do dia: 1. Alteração no edital para contratação
de professor subs�tuto. Em virtude dos afastamentos para tratamento da própria saúde dos
professores Deise de Araújo Rocha e Luciano de Sampaio Soares, por mais de 120 dias, e da possível
ausência do professor Jorge Medrano a par�r de 2020.1, foi aprovada, em reunião do Conselho do
Campus de Vilhena, a mudança na carga horária do professor subs�tuto a ser contratado pelo
Departamento de Jornalismo, de T-20 para T-40. Após deliberação, este CONDEP aprovou por
unanimidade a alteração. 2. Progressão do professor Jorge Medrano. 999055970.000060/2019-05. O
parecerista foi "FAVORÁVEL à Progressão Funcional de Professor da Classe C, nível 1, para Professor
Classe C, nível 2, do servidor Jorge Arturo Villena Medrano, SIAPE nº 2151008, no inters�cio de 20 de
agosto de 2017 a 19 de agosto de 2019, tendo em vista que o docente a�ngiu no período avaliado 150,1
pontos". O conselho deliberou e aprovou por unanimidade o processo. 3. Planos de curso das
disciplinas de 2019.2. O conselho avaliou e aprovou por unanimidade os planos de curso de DAC00252 -
LEGISLAÇÃO E DEONTOLOGIA DO JORNALISMO e DAC00251 - DESIGN GRÁFICO, respec�vamente, com
as professoras voluntárias Maria Rosilane Gabriel e Maria Ladilane Gabriel Abrão, e de DAC00260 -
LABORATÓRIO DE RADIOJORNALISMO, sob responsabilidade do professor Thales Henrique Nunes
Pimenta. 4. Afastamento para par�cipação em evento do professor Juliano Araújo.
999055970.000063/2019-31. Após deliberação, o conselho aprovou por unanimidade o processo. 5.
Data de entrega da documentação para A�vidades Complementares. O CONDEp definiu 22 de
novembro de 2019 como data limite para os estudantes entregarem os documentos referentes ao
cumprimento de crédito das A�vidades Complemenatres. 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 ALLYSSON VIANA MARTINS, Vice-Chefe de
Departamento, em 04/10/2019, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Docente, em
04/10/2019, às 17:59, 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 04/10/2019, às
18:22, 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
04/10/2019, às 18:43, 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 04/10/2019, às
19:07, 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 04/10/2019,
às 19:56, 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 0247704
e o código CRC AEF5BB7B.

Referência: Processo nº 999055970.000035/2019-13 SEI nº 0247704
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