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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 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE JORNALISMO EM 2020

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às treze horas, deu-se início à primeira reunião extraordinária do Departamento Acadêmico de
Jornalismo, em videochamada feita através do serviço de comunicação Google Meet por força da atual pandemia de COVID-19, 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. Luciano de Sampaio
Soares, a Profa. Elisabeth Kimie Kitamura, o Prof. Thales Henrique Nunes Pimenta e a representante discente Stefani Santos Albuquerque Ba�sta.
Ausências jus�ficadas: a Profa. Leoní Teresinha Vieira Serpa está afastada para realização do seu curso de doutorado até 16 de outubro de 2021 sob a
vigência da Portaria 879/2017/GR/UNIR/PVH do dia 13 de setembro de 2017; o Prof. Marcus Fernando Fiori se encontra em período regulamentar de
férias. Feitos os cumprimentos, os conselheiros passaram diretamente à pauta do dia:

1 – Diagnós�co das condições quan�ta�vas e qualita�vas da inclusão digital na UNIR. Processo: 999016751.000003/2020-84 (SEI).
Tendo acesso às respostas dadas por alunas e alunos de todos os cursos do Campus de Vilhena sobre as suas condições de acesso à internet para
possíveis aulas remotas, a Direção e o Conselho do Campus de Vilhena instruíram os departamentos no âmbito do CONSEC que, depois de liberados os
resultados da pesquisa, cada CONDEP fizesse a análise dos dados referentes à sua própria unidade. Nesse sen�do, os docentes Juliano José de Araújo e
Elisabeth Kimie Kitamura extraíram e analisaram os dados sobre as possibilidades de par�cipação dos alunos e alunas do curso de Jornalismo em aulas
remotas, chegando então às questões que relatamos na sequência desta ata. Em vista mais geral, os alunos a�vos com matrícula no curso de Jornalismo
no primeiro semestre de 2020 são 47, conforme as informações fornecidas pela Secretaria de Registro e Controle Acadêmico (SERCA) do Campus de
Vilhena. Desse número de discentes, 32 estudantes responderam ao ques�onário da Direção do Campus de Vilhena sobre a par�cipação em aulas
remotas, o que totaliza um percentual de 68,08%. Daqueles que responderam, 15 estudantes se encontram no sé�mo período do curso (Turma 13); 10
cursam várias disciplinas, sendo elas disciplinas do período noturno e disciplinas especiais; 5 necessitam concluir somente o trabalho de conclusão de
curso (TCC) ou projeto de produção experimental (PEX); 1 declarou estar no oitavo período; e 1 afirmou estar no sexto período, valendo notarmos que o
curso de Jornalismo não conta atualmente com o sexto e o oitavo períodos. Esses dois estudantes provavelmente se equivocaram em suas respostas. 27
estudantes responderam que possuem acesso à internet em suas residências e 5 afirmaram que não possuem. Já quando perguntados se possuem
computadores ou outros disposi�vos de tecnologia digital, 31 estudantes afirmaram que sim e 1 afirmou que não. No que diz respeito aos equipamentos
u�lizados para acesso à internet, 19 afirmaram que usam smartphones, 12 que usam notebooks e 1 o seu tablet. 26 estudantes afirmaram que com a
internet que têm é possível acompanharem transmissões ao vivo, par�ciparem de reuniões on-line e assis�rem a vídeos, enquanto 6 afirmaram que não
podem. E quando perguntados se, durante este período de pandemia, apoiam que algumas disciplinas sejam ministradas de forma remota, 21
estudantes afirmaram que são favoráveis às aulas remotas, enquanto 11 disseram que não são, ou seja, 65% dos alunos e alunas que responderam à
pesquisa são, portanto, favoráveis à realização das aulas remotas. Nesse contexto é importante destacarmos que, dos 32 alunos do curso de Jornalismo
que responderam ao ques�onário, 9 alunos apresentaram sugestões que revelam o predomínio das seguintes percepções:

(1) de que os alunos e alunas que não têm acesso à internet de boa qualidade devem ser considerados para que não sejam prejudicados
no andamento do curso – e as sugestões preveem que a ins�tuição deve dar o referido acesso para esses alunos a par�r do fornecimento de chips ou
de internet gratuita em suas residências;

(2) de que o ensino remoto não é sa�sfatório e nem tão eficiente para o curso de Jornalismo se consideradas a obrigatoriedade do estágio
curricular supervisionado e as disciplinas essencialmente prá�cas que constam no currículo do curso e necessitam de orientação presencial dos docentes
em suas execuções.

No que se refere ao número de disciplinas que os estudantes disseram poder cursar em suas respostas ao ques�onário da Direção
do Campus de Vilhena, os dados do curso de Jornalismo são os seguintes:

(a) cursar 1 disciplina: 4 alunos;

(b) cursar 2 disciplinas: 4 alunos;

(c) cursar 3 disciplinas: 4 alunos;

(d) cursar 4 disciplinas: 1 aluno;

(e) cursar 5 disciplinas: 6 alunos;

(f) cursar 6 disciplinas ou mais: 5 alunos.

Vale considerarmos que, dos 47 matriculados, somente 32 alunos responderam ao ques�onário aplicado. É vital entendermos qual
poderia ser o mo�vo para que 15 desses estudantes não tenham respondido à pesquisa, já que todos foram igualmente convocados para respondê-
lo. Perguntamo-nos se eles têm acesso à internet, por exemplo, já que o ques�onário deveria ser respondido on-line e foi enviado por e-mail e
por WhatsApp, além de também ter sido postado no grupo privado do próprio curso no Facebook, que congrega todos os seus alunos e alunas. Nesse
aspecto, a representante discente Stefani Santos Albuquerque Ba�sta frisou que, ao longo de seus diálogos com alunas e alunos do curso, ficou clara a
impossibilidade de acesso ao ques�onário para muitos deles. Se considerarmos que eles não responderam por falta de acesso à internet justamente no
período da pesquisa (ou até mesmo por desinteresse na referida discussão), somados aos 11 estudantes que não são favoráveis ao ensino remoto nós
chegamos, no fim das contas, a um total de 26 estudantes do curso de Jornalismo que não teriam condições parciais ou plenas de par�cipar das aulas
remotas. Isso por si só totaliza um percentual de 55% dos discentes matriculados neste primeiro semestre de 2020. Depois de discu�das todas essas
informações, o professor Luciano de Sampaio Soares projetou em sua tela durante a reunião via Google Meet os gráficos que elaborou para um
entendimento mais amplo dos dados então analisados:
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Feitas a discussão e a análise dos dados apresentados pelos gráficos, os membros do CONDEP também pontuaram que o acesso à internet através
de smartphones, algo que é realidade da maioria dos estudantes de Jornalismo que responderam ao ques�onário da Direção do Campus de Vilhena,
pode dificultar (e em alguns casos impedir) a realização das aulas remotas por não possibilitar que os alunos e alunas projetem suas próprias telas, façam
uso dos so�wares habitualmente u�lizados em algumas das disciplinas obrigatórias do curso, abram páginas simultâneas às aulas e realizem a�vidades
avalia�vas com facilidade por meio de seus navegadores e/ou vejam todos os vídeos e imagens em exibição durante os encontros, dadas as limitações
dos próprios aparelhos e, sobretudo, dos pacotes de dados que muitos dos discentes podem pagar para acessarem a internet móvel. Diante de todo o
exposto, os membros do CONDEP então reunidos chegaram a um mesmo posicionamento, sendo DESFAVORÁVEIS à realização de aulas remotas até o
fim da pandemia de COVID-19. Nada mais havendo a constar, eu, Thales Henrique Nunes Pimenta, lavrei a presente ata, que depois de lida, revista e
aprovada segue para a assinatura dos demais conselheiros presentes na reunião extraordinária do departamento.

Documento assinado eletronicamente por THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA, Docente, em 30/07/2020, às 10:00, 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 30/07/2020, às 10:05, 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 30/07/2020, às 10:28, 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 LUCIANO DE SAMPAIO SOARES, Docente, em 30/07/2020, às 11:41, 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 30/07/2020, às 12:16, 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 0465240 e o código CRC 33685C34.
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