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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
JORNALISMO

Realizada no dia 20 de novembro de 2020, às 16h30m, via Google Meet, em razão da pandemia de COVID-19

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, deu-se início à Segunda Reunião
Extraordinária do Departamento Acadêmico de Jornalismo, através do serviço de comunicação Google Meet,
com a presença de seus membros conselheiros, a saber: Profa. Elisabeth Kimie Kitamura, Prof. Juliano José de
Araújo, Prof. Luciano de Sampaio Soares, Prof. Marcus Fernando Fiori, Prof. Thales Henrique Nunes Pimenta, a
representante discente Stefani Santos Albuquerque Batista e os docentes convidados prof. Sandro Adalberto
Colferai e prof. Allysson Viana Martins. Ausências Justificadas: a Profa. Leoní Teresinha Vieira Serpa está
afastada para o curso de Doutorado em Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa até
16/10/2021 sob a vigência da Portaria 879/2017/GR/UNIR/PVH do dia 13 de setembro de 2017. A lista de
presença será considerada a partir da assinatura eletrônica dos membros presentes e listados nesta ata. Não
havendo informes de nenhum dos conselheiros reunidos, passou-se então à ordem de assuntos do dia: PAUTA 1
– Realização de concurso público para preenchimento do código vaga nº 873693 da profa. Deise de Araújo
Rocha declarada em vacância na portaria nº 526/2020/GR/UNIR de 16 de novembro de 2020, publicado
no boletim de serviço 098 de 17/11/2020: O prof. Marcus informou a vacância do código de vaga da profa.
Deise e passou a palavra ao prof. Sandro Colferai devido à determinação no plano de extinção do curso de
Jornalismo de que vagas abertas em Vilhena sejam deslocadas para Porto Velho que apresentou as possibilidades
de abertura de concurso junto ao edital preparado para o preenchimento da vaga aberta com a saída da profa.
Maíra Bittencourt para outra universidade. Deliberou-se então que a vaga será encaminhada para ser adicionada
ao edital de preenchimento de vagas já previsto para publicação, incluindo mais uma vaga a ser aberta para o
curso de jornalismo do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA), usando o mesmo perfil de contratação
delimitado na Ata da Sexta Reunião Ordinária do DEJOR de oito de agosto de 2019 (SEI Ata de reunião
deliberativa DAJOR-VHA 0199592), quando da vacância da vaga da profa. Maíra Bittencourt. A deliberação foi
aprovada por unanimidade. PAUTA 2 – Oficialização das disciplinas e demais atividades em que cada
docente se envolve afim de instruir a contratação de professora substituta aprovada em concurso: O prof.
Marcus apresenta que foi orientado a justificar nesta ata a necessidade da contratação da professora substituta. O
prof. Sandro lembra que é direito contratar professores substitutos pelo afastamento da profa. Leoní, a
especificidade das disciplinas – lembrando que a sub-área de rádio e TV contemplada no concurso é a área de
atuação da professora Arlene Balieiro aprovada no concurso e aguardando contratação, e que há uma resolução
555/CONSEA que determina a obrigatoriedade da oferta de disciplinas em Vilhena mesmo deslocando
professores para Porto Velho, com previsão de remoção de mais dois professores em 2021, enquanto o prof.
Allysson ressalta ainda a defasagem em três professores – Deise de Araújo Rocha, Daiani Barth e Jorge Villena
Medrano. O Prof. Thales apresenta suas atividades com quatro disciplinas: Elaboração de Projetos
Experimentais e TCCs, Jornalismo Especializado, Radiojornalismo e Atividades Complementares
(redistribuída); Projeto de extensão “#SemFronteiras: diálogos pedagógicos”, Representação docente no
Conselho do Campus de Vilhena, e Manutenção e atualização do website oficial do DEJOR; o prof. Luciano está
responsável pelas disciplinas de Estágio Supervisionado (redistribuída), Atividades Complementares
(redistribuída), Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo e Realidades Brasileiras Contemporâneas,
participa do grupo de pesquisa COMtatos, além de ser vice-chefe pró-tempore do DEJOR. O prof. Marcus é
responsável pelas disciplinas de Jornalismo Impresso, Comunicação Organizacional, Grandes Reportagens em
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Jornalismo e Atividades Complementares (redistribuída), participa do grupo de pesquisa COMtatos, colabora
com o MíDI – Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais e Internet no projeto mimiMiDI, e é chefe pró-tempore do
DEJOR; a profa. Elisabeth está responsável por Comunicação Comparada, Fotojornalismo e Atividades
Complementares (redistribuída), coordena o projeto de extensão “Comunicação e Educação: a contribuição de
narrativas imagéticas para a superação da degradação e desigualdade em Rondônia”; O prof. Juliano ministra as
disciplinas de Comunicação Comunitária e Documentário, é coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão em
Audiovisual e dos projetos de pesquisa "Práticas e imagens documentais na cultura audiovisual da Amazônia
Ocidental", aprovado na Chamada Universal FAPERO nº 003/2015 e "Documentarismo rondoniense: análise de
filmes de não-ficção (1997-2013)”, aprovado na Chamada Universal CNPq nº 01/2016, e das atividades de
extensão: Mostra Documentário Rondoniense (Doc Rondônia), na modalidade evento, em parceria com o
Serviço Social do Comércio (SESC) de Rondônia, e TV UNIR: da teoria à prática do telejornalismo, na
modalidade programa (atividade suspensa em função da pandemia de Covid-19 e aguardando divulgação do
resultado do Edital 2020/2021 do Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura – PIBEC), além de ser
coordenador do Núcleo Docente Estruturante do curso de Jornalismo. Com essas informações registradas em ata
conforme orientação, o Conselho de Departamento solicita à Direção do Campus de Vilhena a contratação da
profa. Arlene Balieiro aprovada como consta no processo SEI 999055970.000003/2020-51. Nada mais havendo
a constar, eu, Luciano de Sampaio Soares, lavrei a presente ata, que depois de lida, revista e aprovada segue para
a assinatura dos conselheiros presentes na reunião extraordinária do departamento.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 26/11/2020, às
11:24, 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, Docente, em 26/11/2020, às
12:35, 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, Vice-Chefe de Departamento,
em 26/11/2020, às 13:23, 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 26/11/2020, às
17:04, 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
26/11/2020, às 19:53, 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 SANDRO ADALBERTO COLFERAI, Docente, em 27/11/2020, às
00:05, 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 LUCIANO DE SAMPAIO SOARES, Docente, em 30/11/2020, às
13:27, 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 Stéfani Santos Albuquerque Ba�sta, Usuário Externo, em
02/12/2020, às 13:38, 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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h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0539489 e o código CRC B8DF0BAA.

Referência: Processo nº 999055970.000035/2019-13 SEI nº 0539489
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