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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

Aos dezoitos dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezessete horas, iniciou-se a Reunião
Ordinária de Novembro 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 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 Portaria
879/2017/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. Jorge Arturo Villena Medrano
informou estar em sessão de fisioterapia; Prof. Thales Henrique Nunes Pimenta não
compareceu. Informes: (1) O professor Allysson informou que foi publicada, em 22 de outubro de 2019,
a sua portaria de remoção para o Departamento de Ciência da Informação, a par�r de 20 de janeiro de
2020; (2) O professor Allysson disse ainda que a semana de divulgação em Porto Velho foi muito boa,
com ampla aceitação e par�cipação das rádios e TVs locais. Pauta do dia: 1. Aprovação do horário para
2020.1 e data para entrega dos planos. O Conselho deliberou e aprovou o horário apresentado pelo
prof. Juliano (0284220) e a data para entrega dos planos ficou definida para o dia 6 de dezembro de
2019. 2. Indicação de nome para vice-chefia pro tempore do DEJOR. O Conselho deliberou e aprovou
por unanimidade a indicação do prof. Marcus Fiori como vice-chefe pro tempore do DEJOR, por tempo
indeterminado. 3. Data de transferência da FCC para criação do Departamento de Jornalismo em Porto
Velho. O prof. Allysson disse que o prof. Sandro Colferai, responsável pelo curso de Jornalismo em Porto
Velho, conversou com Ana Pante, da PRAD, sobre a criação do departamento na capital. A demanda
para Vilhena seria definir a data para transferência da FCC, uma vez que as outras demandas serão
cumpridas por lá. O Conselho deliberou e aprovou por unanimidade que a FCC do curso de Jornalismo
em Vilhena seja transferido imediatamente após o término do mandato da atual chefe de
departamento, profa. Deise Rocha, em 03.04.2021, segundo Portaria Nº 279/2019/GR/UNIR, de 04 de
abril de 2019, uma vez que a Turma XIII, úl�ma com ingresso regular, terá terminado o seu ciclo de 4
anos para formação e que o curso de Jornalismo em Porto Velho já terá um número maior de
estudantes e de professores, devendo, portanto, possuir o seu departamento. 4. Aprovação do
calendário de reuniões do CONDEP. As datas das reuniões ordinárias do CONDEP para
2020 ficaram definidas da seguinte forma: 11/02; 11/03/ 09/04; 08/05; 08/06; 07/07; 05/08; 10/09;
09/10; 09/11; 08/12. 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 19/11/2019, às 13:55, 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 19/11/2019,
às 14:15, 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 19/11/2019, às
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14:18, 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
19/11/2019, às 15:26, 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 0284945
e o código CRC B852EA16.
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