
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, iniciou-se a primeira 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: a Profa. Deise de Araújo Rocha (Presidenta do
CONDEP), o Prof. Juliano José de Araújo, o Prof. Luciano de Sampaio Soares, o Prof. Marcus Fernando
Fiori e a representante discente Stefani Santos Albuquerque Batista. O Prof. Elder Gomes Ramos, vice-
diretor do campus Vilhena, foi convidado a comparecer no intuito de esclarecer pontos sobre a contratação
da professora substituta aprovada em concurso. Ausências Justificadas: a Profa. Leoní Teresinha Vieira
Serpa está afastada para o seu curso de doutorado até 16/10/2021 – via Portaria 879/2017/GR/UNIR/PVH do
dia 13 de setembro de 2017; a Profa. Elisabeth Kimie Kitamura e o Prof. Thales Henrique Pimenta estão em
período de férias homologadas. Informes dos Conselheiros: 1 – O Prof. Luciano de Sampaio Soares
informou que recebeu do SIASS informação a respeito de seus afastamentos anteriores no sentido de que
novos afastamentos podem incorrer em aposentadoria por invalidez à revelia. Informes da Chefia: 1 – A
chefia informou acerca do sistema SIGRH para homologação de atestados médicos e demais procedimentos
do sistema. Pontos de Pauta: 1 – Redistribuição de disciplinas: O prof. Juliano sugeriu debater o ponto de
pauta 3 pela relação entre os temas. O prof. Juliano também apresentou que conversou com a Profa.
Substituta informando que ela teria disponibilidade, caso contratada, para as disciplinas. Neste momento o
Prof. Elder se manifestou a respeito da situação da Profa. Substituta, salientando a não contratação de novos
servidores docentes e técnicos, entendida até agora para incluir substitutos. Ainda não há manifestação da
UNIR a respeito, ressaltando que o processo de contratação está parado e que ele acredita que não será
possível a contratação de substitutos em virtude da alteração também na contratação de estagiários. O Prof.
Elder ressalta que outros departamentos também estão na mesma situação. Além disso, exibe a preocupação
de chamar a professora como Voluntária, o que prejudicaria no futuro a contratação de novos professores,
além de possíveis questões legais. O Prof. Juliano se manifestou como contrário à contratação de professores
voluntários e o Prof. Elder se manifestou apontando que a situação seria “cômoda” para a UNIR, que
dispensaria a contratação paga de um docente quando há professores voluntários disponíveis. O Prof. Elder
indica que uma solução seria o cancelamento da disciplina até que um docente seja encontrado. Os
Professores. Marcus e Juliano apontam a questão do plano de extinção do curso de jornalismo (Resolução
555/CONSEA, DE 07/11/2018). O Prof. Elder informa sobre como está o trâmite em relação à Reitoria. O
Prof. Marcus aponta que é necessária a prova de demanda, enquanto o prof. Juliano reitera a questão do
plano de extinção do curso. O Prof. Marcus acredita que é válido “correr o risco” de manter a Profa.
Substituta ainda sem ser contratada como docente Voluntária, ao que o prof. Elder indica a possibilidade de
adiar o início da disciplina até a possível contratação, com anuência do Prof. Juliano. A Profa. Deise
menciona a qualidade do trabalho da Prof. Substituta aprovada, mas ressalva à condição voluntária de
trabalho. O Prof. Juliano retorna ao ponto da disciplina com poucos discentes matriculados serem
transformadas em estudo dirigido, que o Prof. Elder acredita ser possível. O Prof. Marcus informa que em
contato com o Prof. Allysson descobriu a possibilidade de chamar professores voluntários para aulas não-
presenciais em turmas especiais com até quatro alunos matriculados. O Prof. Elder expressou a preocupação
com relação a professores voluntários de acordo com o histórico da UNIR e problemas que já ocorreram
anteriormente com esse tipo de docente. Acerca de como proceder, o Prof. Luciano apontou a questão da
carga horária mínima para os docentes, que deve ser considerada na composição do horário, quando o Prof.
Juliano questionou sobre o adiamento de Telejornalismo e Radiojornalismo. Sobre isso, decidiu-se passar
Radiojornalismo para o prof. Thales, repassar Estágio Supervisionado e Atividades Complementares para a
Profa. Deise, e levantou-se a questão de aceitar o ponto 3 da pauta, adicionando a disciplina de Realidades
Brasileiras Contemporâneas ao horário sob responsabilidade do Prof. Luciano, que também assumiria a
disciplina de Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo no lugar da docente substituta, e adicionar a
disciplina de Jornalismo Impresso sob responsabilidade do Prof. Marcus. Telejornalismo fica em aguardo de



decisão da Reitoria acerca da contratação da Professora Substituta; 2 – Aprovação departamental de
monitoria acadêmica 2020 e definição da comissão responsável: O Prof. Juliano informa que existem duas
vagas de monitoria e sugere a manutenção de uma vaga para Telejornalismo e Laboratório em
Telejornalismo (1º e 2º semestres) e 1 vaga para Documentário no primeiro semestre e Laboratório de
Radiojornalismo no 2º semestre. A sugestão foi aceita unanimemente. O Prof. Juliano ficará responsável pelo
Edital de Monitoria 2020; 3 – Pedido de disciplina especial: Realidades Brasileiras Contemporâneas.
Interessado: Divino de Paulo Amorim: O pedido foi aprovado unanimemente, colocando a disciplina sob
responsabilidade do Prof. Luciano. 4 – Data limite para entrega de Atividades Complementares: Foi definida
a data de 15 de junho de 2020 para a conclusão e entrega das entregas de Atividades Complementares; 5 –
Processo no 01/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Natali Renata Pereira. Relator: Prof.
Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da requerente é FAVORÁVEL, dada a
presença da disciplina CHS30362 Elaboração de projetos experimentais e TCC – bem como de seus pré-
requisitos necessários à estudante para a conclusão do curso – no plano de extinção do curso (Resolução
555/CONSEA, de 07/11/2018). A estudante já obteve manifestação favorável do docente responsável pela
disciplina, de acordo com o procedimento regular para quebra de pré-requisito, e o parecer foi aprovado por
unanimidade; 6 – Processo nº 02/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Reinaldo Miguel.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito do requerente é
FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC01463 Fotojornalismo II, porém não conta com anuência da docente
responsável pela disciplina, de acordo com o procedimento regular para quebra de pré-requisito, e
DESFAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, ainda que
as disciplinas solicitadas estejam no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018)
em virtude de disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno
não fazerem parte desse mesmo planejamento: - DAC00243 Antropologia cultural; - DAC00250 Leitura e
produção de textos II, colocado em votação não é aprovada a quebra de pré-requisito para nenhuma das
requisições; 7 – Processo nº 03/2020/dejor – Reintegração de matrícula. Interessado: Abel Osias Labajos
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à reintegração de matrícula do requerente é
DESFAVORÁVEL, em virtude da ausência da disciplina DAC01452 Ciências da linguagem aplicadas ao
jornalismo no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018), foi votado pela
reintegração com matrícula nas disciplinas que sejam possíveis neste semestre; 8 – Processo nº 04/2020/dejor
– quebra de pré-requisito. Interessado: Gabryel Biavatti. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O
parecer à quebra de pré-requisito do requerente é DESFAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265
Elaboração de projetos experimentais e TCC, ainda que as disciplinas solicitadas estejam no plano de
extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018) em virtude de disciplinas necessárias para a
totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno não fazerem parte desse mesmo
planejamento: - DAC00243 Antropologia cultural; - DAC00245 Introdução às metodologias de pesquisa, o
parecer foi aprovado unanimemente; 9 – Processo nº 05/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado:
Mizellen Amaral de Lima. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da
requerente é FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC,
bem como disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno,
estejam no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência
do docente responsável pela disciplina em questão, com parecer aprovado unanimemente; 10 – Processo nº
06/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Jaqueline da Paixão de Jesus. Relator: Prof. Luciano de
Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da requerente é FAVORÁVEL quanto à disciplina
DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, bem como disciplinas necessárias para a
totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno, estejam no plano de extinção do curso
(Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência do docente responsável pela disciplina
em questão, com parecer aprovado unanimemente; 11 – Processo nº 07/2020/dejor – quebra de pré-requisito.
Interessado: Stefani Santos Albuquerque Batista. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à
quebra de pré-requisito da requerente é DESFAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de
projetos experimentais e TCC ainda que esta esteja no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA,
de 07/11/2018), e virtude das disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no
histórico do aluno que não fazem parte deste planejamento: - DAC00242 Realidades brasileiras
contemporâneas; - DAC00247 Jornalismo impresso, com parecer aprovado unanimemente; 12 – Processo nº
08/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Lieberson Dias Pimentel. Relator: Prof. Luciano de
Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito do requerente é FAVORÁVEL quanto à disciplina
DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, bem como disciplinas necessárias para a
totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno, estejam no plano de extinção do curso
(Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência do docente responsável pela disciplina



em questão, com parecer aprovado unanimemente; 13 – Processo nº 09/2020/dejor – quebra de pré-requisito.
Interessado: Rauã A. dos Santos. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-
requisito do requerente é FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos
experimentais e TCC, bem como disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no
histórico do aluno, estejam no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica
pendente a anuência do docente responsável pela disciplina em questão, com parecer aprovado
unanimemente; 14 – Processo nº 10/2020/dejor – Reintegração de matrícula. Interessado: Oséias Alves de
Souza. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à reintegração de matrícula do requerente é
DESFAVORÁVEL, em virtude da ausência da disciplina CHS20351 Tópicos especiais em jornalismo I no
plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018), com parecer aprovado
unanimemente; 15 – Processo nº 11/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Alynne Alves da
Silva. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da requerente é
FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, bem como
disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno, estejam no
plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência do docente
responsável pela disciplina em questão, com parecer aprovado unanimemente; 16 – Processo nº
12/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: João Carlos Regert Neto. Relator: Prof. Luciano de
Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito do requerente é DESFAVORÁVEL quanto às
disciplinas DAC00253 Laboratório de jornalismo impresso pela ausência da mesma no plano de extinção do
curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018).         O parecer também é DESFAVORÁVEL à quebra de
pré-requisito para a disciplina  DAC01463 Fotojornalismo II pela ausência da disciplina anterior DAC01457
Fotojornalismo I no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Também é
DESFAVORÁVEL quanto à disciplinas DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC devido à
quantidade de disciplinas pendentes no histórico do estudante para a totalização do curso, incluindo aquelas
que não constam do plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018), como
DAC01452 Ciências da linguagem aplicadas ao jornalismo.             Quanto às demais disciplinas que de fato
requerem uma disciplina anterior, o parecer é DESFAVORÁVEL para a quebra de pré-requisito nas
disciplinas: - DAC00261 Laboratório de Telejornalismo; - DAC00260 Laboratório de Radiojornalismo.         
Anota-se aqui a falta de necessidade de quebra de pré-requisito para as disciplinas, além da falta de oferta de
algumas dessas disciplinas neste semestre: - DAC01452 Ciências da linguagem aplicadas ao jornalismo; -
DAC01457 Fotojornalismo I; - DAC00257 Telejornalismo; - DAC00258 Jornalismo especializado; -
DAC00255 Comunicação organizacional; - DAC01470 Jornalismo Ambiental; - DAC00262 Jornalismo e
convergência de mídias; - DAC01471 Comunicação comparada; - DAC00264 Empreendedorismo e
inovação em jornalismo; - DAC00278 Atividades complementares; - DAC00279 Estágio supervisionado,
colocada em votação o pedido do discente foi INDEFERIDO em sua totalidade, com 4 votos pela rejeição .
A conselheira discente Stefani se absteve; 17 – Processo nº 13/2020/dejor – quebra de pré-requisito.
Interessado: Elilson Fabiano Pereira. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à reintegração de
matrícula do requerente é DESFAVORÁVEL, em virtude da ausência da disciplina requisito CHS30339
Realidades brasileiras contemporâneas no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de
07/11/2018). Em razão da decisão pela oferta da disciplina requisitada neste semestre, votou-se
unanimemente pela quebra do pré-requisito, sendo o pedido DEFERIDO; 18 – Processo nº 14/2020/dejor –
Reintegração de Matrícula. Interessado: Anderson do Carmo. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O
parecer à reintegração de matrícula do requerente é DESFAVORÁVEL, em virtude do requerimento
realizado fora do prazo no calendário oficial da UNIR (Resolução nº 150/CONSEA, de 06 de dezembro de
2019) apesar da presença da disciplina CHS30362 Elaboração de projetos experimentais e TCC no plano de
extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018), com parecer aprovado unanimemente; 19 –
Processo nº 15/2020/dejor – Reintegração de matrícula. Interessado: Petter Vargas. Relator: Prof. Luciano de
Sampaio Soares: O parecer à reintegração de matrícula do requerente é DESFAVORÁVEL, em virtude do
requerimento realizado fora do prazo no calendário oficial da UNIR (Resolução nº 150/CONSEA, de 06 de
dezembro de 2019), com parecer aprovado unanimemente; Nada mais havendo a ser registrado, eu, Prof.
Luciano de Sampaio Soares, lavrei a presenta ata, que depois de lida, revista e aprovada, segue para
assinatura dos conselheiros presentes na reunião ordinária departamental.

Documento assinado eletronicamente por DEISE DE ARAUJO ROCHA, Chefe de Departamento, em
10/02/2020, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 10/02/2020, às
14:46, 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
10/02/2020, às 14:57, 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
10/02/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS FERNANDO FIORI, Docente, em 10/02/2020, às
16:44, 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 0356310 e
o código CRC 7D025E0E.

Referência: Processo nº 999055970.000035/2019-13 SEI nº 0356310
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ERRATA À ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO

ACADÊMICO DE JORNALISMO DE 2020

 

ERRATA 01

ONDE SE LÊ: O Prof. Elder Gomes Ramos, vice-diretor do campus Vilhena, foi convidado a comparecer
no intuito de esclarecer pontos sobre a contratação da professora substituta aprovada em concurso.

LEIA-SE: O Prof. Elder Gomes Ramos, diretor do campus Vilhena, foi convidado a comparecer no intuito
de esclarecer pontos sobre a contratação da professora substituta aprovada em concurso.

ERRATA 02

APESAR DA FALTA DO PONTO “INCLUSÃO DE PAUTA” NA ATA ORIGINAL, LEIA-SE:

Inclusão de Pauta: O Prof. Marcus pediu pela inclusão de pauta relativa à oferta da disciplina especial de
Jornalismo Impresso.

ERRATA 03

ONDE SE LÊ: Pontos de Pauta: 1 – Redistribuição de disciplinas: O prof. Juliano sugeriu debater o ponto
de pauta 3 pela relação entre os temas. O prof. Juliano também apresentou que conversou com a Profa.
Substituta informando que ela teria disponibilidade, caso contratada, para as disciplinas. Neste momento o
Prof. Elder se manifestou a respeito da situação da Profa. Substituta, salientando a não contratação de novos
servidores docentes e técnicos, entendida até agora para incluir substitutos. Ainda não há manifestação da
UNIR a respeito, ressaltando que o processo de contratação está parado e que ele acredita que não será
possível a contratação de substitutos em virtude da alteração também na contratação de estagiários. O Prof.
Elder ressalta que outros departamentos também estão na mesma situação. Além disso, exibe a preocupação
de chamar a professora como Voluntária, o que prejudicaria no futuro a contratação de novos professores,
além de possíveis questões legais. O Prof. Juliano se manifestou como contrário à contratação de professores
voluntários e o Prof. Elder se manifestou apontando que a situação seria “cômoda” para a UNIR, que
dispensaria a contratação paga de um docente quando há professores voluntários disponíveis. O Prof. Elder
indica que uma solução seria o cancelamento da disciplina até que um docente seja encontrado. Os Profs.
Marcus e Juliano apontam a questão do plano de extinção do curso de jornalismo (Resolução 555/CONSEA,
DE 07/11/2018). O Prof. Elder informa sobre como está o trâmite em relação à Reitoria. O Prof. Marcus
aponta que é necessária a prova de demanda, enquanto o prof. Juliano reitera a questão do plano de extinção
do curso. O Prof. Marcus acredita que é válido “correr o risco” de manter a Profa. Substituta ainda sem ser
contratada como docente Voluntária, ao que o prof. Elder indica a possibilidade de adiar o início da
disciplina até a possível contratação, com anuência do Prof. Juliano. A Profa. Deise menciona a qualidade do
trabalho da Prof. Substituta aprovada, mas ressalva à condição voluntária de trabalho. O Pro. Juliano retorna



ao ponto da disciplina com poucos discentes matriculados serem transformadas em estudo dirigido, que o
Prof. Elder acredita ser possível. O Prof. Marcus informa que em contato com o Prof. Allysson descobriu a
possibilidade de chamar professores voluntários para aulas não-presenciais em turmas especiais com até 4
alunos matriculados. O Prof. Elder expressou a preocupação com relação a professores voluntários de acordo
com o histórico da UNIR e problemas que já ocorreram anteriormente com esse tipo de docente. Acerca de
como proceder, o Prof. Luciano apontou a questão da carga horária mínima para os docentes, que deve ser
considerada na composição do horário, quando o Prof. Juliano questionou sobre o adiamento de
Telejornalismo e Radiojornalismo. Sobre isso, decidiu-se passar Radiojornalismo para o prof. Thales,
repassar Estágio Supervisionado e Atividades Complementares para a Profa. Deise, e levantou-se a questão
de aceitar o ponto 3 da pauta, adicionando a disciplina de Realidades Brasileiras Contemporâneas ao horário
sob responsabilidade do Prof. Luciano, que também assumiria a disciplina de Empreendedorismo e Inovação
em Jornalismo no lugar da docente substituta, e adicionar a disciplina de Jornalismo Impresso sob
responsabilidade do Prof. Marcus. Telejornalismo fica em aguardo de decisão da Reitoria acerca da
contratação da Professora Substituta;

LEIA-SE: Pontos de Pauta: 1 – Redistribuição de disciplinas: O prof. Juliano disse que conversou com a
Profa. Arlene, aprovada em concurso como professora Substituta e informou que esta teria disponibilidade,
caso contratada, para as disciplinas. Neste momento o Prof. Elder se manifestou a respeito da situação do
concurso de professores substitutos, salientando a não contratação de novos servidores docentes e técnicos,
entendida até agora para incluir substitutos. Ainda não há manifestação da UNIR a respeito, ressaltando que
o processo de contratação está parado e que ele acredita que não será possível a contratação de substitutos
em virtude da alteração também na contratação de estagiários. O Prof. Elder ressalta que outros
departamentos também estão na mesma situação. Além disso, exibe a preocupação de chamar a professora
como Voluntária, o que prejudicaria no futuro a contratação de novos professores, além de possíveis questões
legais. O Prof. Juliano se manifestou como contrário à chamada de professores voluntários e o Prof. Elder se
manifestou apontando que a situação seria “cômoda” para a UNIR, que dispensaria a contratação paga de um
docente quando há professores voluntários disponíveis. O Prof. Elder indica que uma solução seria o
cancelamento da disciplina até que um docente seja encontrado. Os Profs. Marcus e Juliano apontam a
questão do plano de extinção do curso de jornalismo. O Prof. Elder informa sobre como está o trâmite em
relação à Reitoria. O Prof. Marcus aponta que é necessária a prova de demanda, enquanto o prof. Juliano
reitera a questão do plano de extinção do curso. O Prof. Marcus acredita que é válido “correr o risco” de
manter a Profa. Substituta ainda sem ser contratada como docente Voluntária, ao que o prof. Elder indica a
possibilidade de adiar o início da disciplina até a possível contratação, com anuência do Prof. Juliano. A
Profa. Deise menciona a qualidade do trabalho da Prof. Arlene, mas ressalva à condição voluntária de
trabalho. O Prof. Juliano retorna ao ponto da disciplina com poucos discentes matriculados serem
transformadas em estudo dirigido, que o Prof. Elder acredita ser possível. O Prof. Marcus informa que em
contato com o Prof. Allysson descobriu a possibilidade de chamar professores voluntários para aulas não-
presenciais em turmas especiais com até 4 alunos matriculados. O Prof. Elder expressou a preocupação com
relação a professores voluntários de acordo com o histórico da UNIR e problemas que já ocorreram
anteriormente com esse tipo de docente. Acerca de como proceder, o Prof. Luciano apontou a questão da
carga horária mínima para os docentes, que deve ser considerada na composição do horário, quando o Prof.
Juliano questionou sobre o adiamento de Telejornalismo e Radiojornalismo. Sobre isso, o CONDEP decidiu
pelas atribuições de Radiojornalismo: prof. Thales, Estágio Supervisionado e Atividades Complementares:
Profa. Deise, Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo: Prof. Luciano. Telejornalismo fica em aguardo
de decisão da Reitoria acerca da contratação da Professora Substituta;

ERRATA 04

ONDE SE LÊ: 3 – Pedido de disciplina especial: Realidades Brasileiras Contemporâneas. Interessado:
Divino de Paulo Amorim: O pedido foi aprovado unanimemente, colocando a disciplina sob
responsabilidade do Prof. Luciano.

LEIA-SE: 3 – Pedido de disciplina especial: Realidades Brasileiras Contemporâneas. Interessados: discentes
com pendência em componente curricular obrigatório. O pedido foi aprovado unanimemente, colocando a
disciplina aos sábados à noite e sob responsabilidade do Prof. Luciano autorizando a matrícula dos alunos
pendentes de componente curricular para esta disciplina: Adriano B. De Souza – 201210963, Daniele G.
Mesquita – 201410468, Divino de Paulo de Amorim – 200620395, Elilson F. Pereira – 201511181, Gabrieli
da R. Smolski – 201711224, Stefani Santos Albuquerque Batista – 201711059;



ERRATA 05

ONDE SE LÊ: 5 – Processo no 01/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Natali Renata Pereira.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da requerente é
FAVORÁVEL, dada a presença da disciplina CHS30362 Elaboração de projetos experimentais e TCC – bem
como de seus pré-requisitos necessários à estudante para a conclusão do curso – no plano de extinção do
curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). A estudante já obteve manifestação favorável do docente
responsável pela disciplina, de acordo com o procedimento regular para quebra de pré-requisito, e o parecer
foi aprovado por unanimidade;

LEIA-SE: Processo no 01/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Natali Renata Pereira. Relator:
Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi DEFERIDO por unanimidade;

ERRATA 06

ONDE SE LÊ: 6 – Processo nº 02/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Reinaldo Miguel.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito do requerente é
FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC01463 Fotojornalismo II, porém não conta com anuência da docente
responsável pela disciplina, de acordo com o procedimento regular para quebra de pré-requisito, e
DESFAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, ainda que
as disciplinas solicitadas estejam no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018)
em virtude de disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno
não fazerem parte desse mesmo planejamento:

- DAC00243 Antropologia cultural;

- DAC00250 Leitura e produção de textos II, portanto não é aprovada a quebra de pré-requisito para
nenhuma das requisições;

LEIA-SE: 6 – Processo nº 02/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Reinaldo Miguel. Relator:
Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi INDEFERIDO por unanimidade.

ERRATA 07

ONDE SE LÊ: 7 – Processo nº 03/2020/dejor – Reintegração de matrícula. Interessado: Abel Osias Labajos
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à reintegração de matrícula do requerente é
DESFAVORÁVEL, em virtude da ausência da disciplina DAC01452 Ciências da linguagem aplicadas ao
jornalismo no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018), foi votado pela
reintegração com matrícula nas disciplinas que sejam possíveis neste semestre;

LEIA-SE: 7 – Processo nº 03/2020/dejor – Reintegração de matrícula. Interessado: Abel Osias Labajos
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi DEFERIDO por unanimidade para
disciplinas disponíveis no semestre de 2020.1.

ERRATA 08

ONDE SE LÊ: 8 – Processo nº 04/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Gabryel Biavatti.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito do requerente é
DESFAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, ainda que
as disciplinas solicitadas estejam no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018)
em virtude de disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno
não fazerem parte desse mesmo planejamento:

- DAC00243 Antropologia cultural;

- DAC00245 Introdução às metodologias de pesquisa, o parecer foi aprovado unanimemente;

LEIA-SE: 8 – Processo nº 04/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Gabryel Biavatti. Relator:
Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi INDEFERIDO por unanimidade.



ERRATA 09

ONDE SE LÊ: 9 – Processo nº 05/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Mizellen Amaral de
Lima. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da requerente é
FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, bem como
disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno, estejam no
plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência do docente
responsável pela disciplina em questão, com parecer aprovado unanimemente;

LEIA-SE: 9 – Processo nº 05/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Mizellen Amaral de Lima.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi DEFERIDO por unanimidade.

ERRATA 10

ONDE SE LÊ: 10 – Processo nº 06/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Jaqueline da Paixão
de Jesus. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da requerente é
FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, bem como
disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno, estejam no
plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência do docente
responsável pela disciplina em questão, com parecer aprovado unanimemente;

LEIA-SE: 10 – Processo nº 06/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Jaqueline da Paixão de
Jesus. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi DEFERIDO por unanimidade.

ERRATA 11

ONDE SE LÊ: 11 – Processo nº 07/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Stefani Santos
Albuquerque Batista. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da
requerente é DESFAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC
ainda que esta esteja no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018), e virtude das
disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno que não fazem
parte deste planejamento:

- DAC00242 Realidades brasileiras contemporâneas;

- DAC00247 Jornalismo impresso, com parecer aprovado unanimemente;

LEIA-SE: 11 – Processo nº 07/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Stefani Santos
Albuquerque Batista. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi INDEFERIDO com 4
votos a favor e abstenção da interessada.

ERRATA 12

ONDE SE LÊ: 12 – Processo nº 08/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Lieberson Dias
Pimentel. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito do requerente é
FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, bem como
disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno, estejam no
plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência do docente
responsável pela disciplina em questão, com parecer aprovado unanimemente;

LEIA-SE: 12 – Processo nº 08/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Lieberson Dias Pimentel.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi DEFERIDO unanimemente.

ERRATA 13

ONDE SE LÊ: 13 – Processo nº 09/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Rauã A. dos Santos.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito do requerente é
FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, bem como
disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno, estejam no



plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência do docente
responsável pela disciplina em questão, com parecer aprovado unanimemente;

LEIA-SE: 13 – Processo nº 09/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Rauã A. dos Santos.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi DEFERIDO unanimemente.

ERRATA 14

ONDE SE LÊ: 14 – Processo nº 10/2020/dejor – Reintegração de matrícula. Interessado: Oséias Alves de
Souza. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à reintegração de matrícula do requerente é
DESFAVORÁVEL, em virtude da ausência da disciplina CHS20351 Tópicos especiais em jornalismo I no
plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018), com parecer aprovado
unanimemente;

LEIA-SE: 14 – Processo nº 10/2020/dejor – Reintegração de matrícula. Interessado: Oséias Alves de Souza.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi INDEFERIDO unanimemente.

ERRATA 15

ONDE SE LÊ: 15 – Processo nº 11/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Alynne Alves da
Silva. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito da requerente é
FAVORÁVEL quanto à disciplina DAC00265 Elaboração de projetos experimentais e TCC, bem como
disciplinas necessárias para a totalização do curso que estão pendentes no histórico do aluno, estejam no
plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Fica pendente a anuência do docente
responsável pela disciplina em questão, com parecer aprovado unanimemente;

LEIA-SE: 15 – Processo nº 11/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Alynne Alves da Silva.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi DEFERIDO unanimemente.

ERRATA 16

ONDE SE LÊ: 16 – Processo nº 12/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: João Carlos Regert
Neto. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à quebra de pré-requisito do requerente é
DESFAVORÁVEL quanto às disciplinas DAC00253 Laboratório de jornalismo impresso pela ausência da
mesma no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). O parecer também é
DESFAVORÁVEL à quebra de pré-requisito para a disciplina DAC01463 Fotojornalismo II pela ausência da
disciplina anterior DAC01457 Fotojornalismo I no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de
07/11/2018). Também é DESFAVORÁVEL quanto à disciplinas DAC00265 Elaboração de projetos
experimentais e TCC devido à quantidade de disciplinas pendentes no histórico do estudante para a
totalização do curso, incluindo aquelas que não constam do plano de extinção do curso (Resolução
555/CONSEA, de 07/11/2018), como DAC01452 Ciências da linguagem aplicadas ao jornalismo. Quanto às
demais disciplinas que de fato requerem uma disciplina anterior, o parecer é DESFAVORÁVEL para a
quebra de pré-requisito nas disciplinas: - DAC00261 Laboratório de Telejornalismo; - DAC00260
Laboratório de Radiojornalismo. Anota-se aqui a falta de necessidade de quebra de pré-requisito para as
disciplinas, além da falta de oferta de algumas dessas disciplinas neste semestre: - DAC01452 Ciências da
linguagem aplicadas ao jornalismo; - DAC01457 Fotojornalismo I; - DAC00257 Telejornalismo; -
DAC00258 Jornalismo especializado; - DAC00255 Comunicação organizacional; - DAC01470 Jornalismo
Ambiental; - DAC00262 Jornalismo e convergência de mídias; - DAC01471 Comunicação comparada; -
DAC00264 Empreendedorismo e inovação em jornalismo; - DAC00278 Atividades complementares; -
DAC00279 Estágio supervisionado, com parecer aprovado com 4 votos para todas as requisições. A
conselheira discente Stefani se absteve;

LEIA-SE: 16 – Processo nº 12/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: João Carlos Regert Neto.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi INDEFERIDO com 4 votos. A conselheira
discente Stefani se absteve;

ERRATA 17

Ê



ONDE SE LÊ: 17 – Processo nº 13/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Elilson Fabiano
Pereira. Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares: O parecer à reintegração de Matrícula do requerente é
DESFAVORÁVEL, em virtude da ausência da disciplina requisito CHS30339 Realidades brasileiras
contemporâneas no plano de extinção do curso (Resolução 555/CONSEA, de 07/11/2018). Em razão da
decisão pela oferta da disciplina requisitada neste semestre, votou-se unanimemente pela quebra do pré-
requisito;

LEIA-SE: 17 – Processo nº 13/2020/dejor – quebra de pré-requisito. Interessado: Elilson Fabiano Pereira.
Relator: Prof. Luciano de Sampaio Soares. O requerimento foi DEFERIDO unanimemente.

ERRATA 18:

LEIA-SE: resultado da inclusão de pauta – O pedido foi aprovado unanimemente, colocando a disciplina
sob responsabilidade do Prof. Marcus Fiori, aos sábados pela manhã, autorizando a matrícula dos alunos
pendentes de componente curricular para esta disciplina: Alecssandro januário – 201711109, Andréia
Aparecida da Conceição João 201711084, Daniele G. Mesquita – 201410468, Divino de Paulo de Amorim –
200620395, Everton dos S. Zeferino – 201710625, Nestor Pereira – 201711134, Stefani S. Albuquerque
Batista – 201711059 e Taynara do Prado Custódio 201711079.

 

Nada mais havendo a ser registrado, eu, Prof. Luciano de Sampaio Soares lavrei em 12 de fevereiro de 2020
a presente errata que após ser lida, revisada e aprovada segue assinada por mim e pelos membros do
colegiado.
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