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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, iniciou-se a segunda
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. 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; Ausências Injustificadas: o Prof. Thales
Henrique Pimenta não compareceu. Informes dos Conselheiros: 1- não houve informes. Informes da
Chefia: 1 – A chefia informou que todos os procedimentos, inclusive o remanejamento de aulas deve ser
feito via SIGAA e avisado a chefia via e-mail institucional; 2 – A Profª Maria do Socorro, (DELL) solicitou,
informalmente durante a reunião do Consec, que ela seja convidada a todas as reuniões dos departamentos
para discutir os caminhos da universidade; 3 – Em razão da extinção do curso a chefia vai emitir Ordem de
Serviço ao Prof. Luciano para produzir uma cartilha gráfica de como os professores podem usar o estudo
dirigido disponível no SIGAA. Esta OS terá validade de 30 dias. 4 – A Rede Amazônica (Globo)
disponibilizou 2 vagas de estágio para Vilhena, e por meio do contato com Benedito Teles, também se pôs à
disposição a receber estagiários em Porto Velho, Ariquemes, e Ji-Paraná. Inclusão de Pauta: O prof. Marcus
pediu inclusão de pauta para tratar das ausências do prof. Thales Henrique Nunes Pimenta e pedir
providências a pedido dos discentes. A inclusão de pauta foi aceita unanimemente. PAUTA – 1 - Ad
Referendun: substituição da coordenação do Programa de Extensão "TV UNIR: da teoria à prática do
telejornalismo". Interessado: Prof. Juliano Araújo; Colocada em discussão, a substituição da coordenação foi
aprovada unanimemente; 2 – Reativação do Projeto de Extensão “Comunicação e Educação: a contribuição
de narrativas imagéticas para a superação da degradação e desigualdade ambiental em Rondônia”.
Interessada: Elisabeth Kitamura: colocada em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade; 3 -
Redistribuição de disciplinas: colocada em discussão, devido à não contratação do docente substituto, a pauta
teve o seguinte resultado: o prof. Juliano assume a disciplina de Telejornalismo e o prof. Luciano assume a
disciplina de Comunicação Comunitária, divindo-a em 20h para o prof. Juliano, considerando o tempo já
investido na disciplina, e 60h para o prof. Luciano. A redistribuição foi aprovada unanimemente. 4 -
Homologação dos planos de curso das disciplinas: foram homologados os planos de curso das disciplinas
Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo e Realidades Brasileiras Contemporâneas, ministradas pelo
Prof. Luciano de Sampaio Soares, e Jornalismo Impresso, ministrada pelo Prof. Marcus Fiori. O NDE
informou que o plano de curso da disciplina Radiojornalismo, ministrada pelo Prof. Thales Pimenta, não foi
entregue. O CONDEP pede providências à chefia do departamento a respeito da entrega do plano de curso de
Radiojornalismo. 5 - Recomposição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Jornalismo: o CONDEP
deliberou pela inclusão dos professores Deise de Araújo Rocha, Luciano de Sampaio Soares e Marcus Fiori;
6 - Plano de Trabalho Docente 2020 – inserção no SIGAA; colocada em discussão a chefia se prontificou a
conferir o problema das horas que impedem a inserção normal dos planos de trabalho e retornar ao CONDEP
com informações a respeito; Inclusão de Pauta: 7 – A pedido dos discentes do curso de Jornalismo, o prof.



Marcus pergunta que medidas podem ser tomadas pelo CONDEP acerca das ausências em sala de aula do
prof. Thales e a representante discente Stefani solicita medidas administrativas para que se resolva essa
situação. A chefia do departamento informa que as faltas do prof. Thales estão sendo informadas pelo
sistema SIGAA. Em votação, os membros do CONDEP acatam o pedido da representante discente. 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
11/03/2020, às 11:48, 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 11/03/2020, às
11:49, 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 11/03/2020,
às 11:49, 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 11/03/2020, às
11:50, 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
11/03/2020, às 11:53, 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 LUCIANO DE SAMPAIO SOARES, Docente, em
11/03/2020, às 11:55, 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 0383009 e
o código CRC 368731DD.

Referência: Processo nº 999055970.000035/2019-13 SEI nº 0383009
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ATA DELIBERATIVA SUJEITA AO AD REFERENDUM

A chefe do Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo, professora Deise de Araújo
Rocha, resolve, ad referendum, aprovar a subs�tuição da coordenação do Programa de Extensão "TV
UNIR: da teoria à prá�ca do telejornalismo", que era coordenado pela servidora docente Maíra
Carneiro Bi�encourt Maia, e passa agora a ter como coordenador o servidor docente Juliano José de
Araújo. A referida subs�tuição de coordenação é necessária devido ao pedido de vacância da servidora
docente Maíra Carneiro Bi�encourt Maia por posse em outro cargo inacumulável, conforme Portaria nº
629, de 8 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial da União da 12 de agosto de 2019, Edição 154, e
para que o servidor docente Juliano José de Araújo possa submeter o Programa de Extensão ao Edital nº
01/PROCEA/UNIR/2020 do Programa Ins�tucional de Bolsas de Extensão e Cultura (PIBEC) da Fundação
Universidade Federal de Rondônia (UNIR). A ação de extensão "TV UNIR: da teoria à prá�ca do
telejornalismo" está devidamente cer�ficada pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos
Estudan�s (PROCEA) da UNIR na modalidade Programa até 30 de agosto de 2022, conforme cer�dão de
extensão nº 137/2018, tendo sido aprovada na universidade através do Parecer 2339/CPE, homologado
na 105ª Sessão Ordinária da CONSEA em 04/10/2018.

Documento assinado eletronicamente por DEISE DE ARAUJO ROCHA, Chefe de Departamento, em
09/03/2020, às 15:54, 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 0380304 e
o código CRC 177F0A3D.

Referência: Processo nº 999055970.000035/2019-13 SEI nº 0380304

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