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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE JORNALISMO

Realizada no dia 13 de outubro de 2020, às 14h30m, via Google Meet, em razão da pandemia de
COVID-19

 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, deu-se
início à Quarta Reunião Ordinária 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 e a representante discente Stefani Santos
Albuquerque Ba�sta. Ausências Jus�ficadas: 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
Profa. Deise de Araújo Rocha (Presidenta do CONDEP) se encontra temporariamente afastada por
mo�vos de saúde. A lista de presença será considerada a par�r 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 – Homologação das
disciplinas do curso de Jornalismo ofertadas no primeiro semestre de 2020 que terão sua
con�nuidade de modo remoto, atendendo à Instrução Norma�va nº 2, de 18 de setembro de
2020, que orienta a execução do período excepcional para atendimento da Resolução nº
254/CONSEA, de 9 de setembro de 2020, quanto à realização de A�vidade Remota Emergencial
(ARE) e Ensino Remoto Emergencial (ERE): o Conselho de Departamento deliberou, por
unanimidade, que todas as disciplinas do curso de Jornalismo ofertadas no primeiro semestre de
2020 terão sua con�nuidade de modo remoto com reinício e término do semestre le�vo,
respec�vamente, em 13 de outubro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, num total de 12 semanas,
tendo-se em conta que os docentes responsáveis concordam em ministrá-las nos termos da
Resolução nº 254/CONSEA, de 9 de setembro de 2020, e da Instrução Norma�va nº 2, de 18 de
setembro de 2020. Os horários das disciplinas, conforme já cadastrados no Sistema Integrado de
Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA), serão man�dos. Entretanto, a única exceção é a disciplina
de Telejornalismo, que será cancelada, visto que as aulas do referido componente curricular seriam
a princípio atribuídas ao docente subs�tuto em vias de contratação pela UNIR, o que
lamentavelmente não ocorreu, valendo ainda destacarmos que a atribuição da disciplina ao
professor Juliano José de Araújo foi feita na Segunda Reunião Ordinária do Departamento
Acadêmico de Jornalismo, realizada em 11 de março de 2020, apenas uma semana antes da
suspensão do Calendário Acadêmico de 2020 frente à pandemia de COVID-19. Dado o cancelamento
da disciplina de Telejornalismo, o professor Juliano reassumirá a disciplina de Comunicação
Comunitária, ficando responsável por toda a carga horária (80 horas) que havia até então sido
compar�lhada com o professor Luciano. Em relação à disciplina de Estágio Curricular
Supervisionado, o Conselho do Departamento delibera que con�nuem matriculados nesse
componente curricular somente os estudantes que, segundo o Ar�go 14 do Regulamento do Estágio
Curricular Supervisionado em Jornalismo, possam solicitar a convalidação de seus estágios já
realizados. Os demais estudantes que precisam realizar o estágio devem trancar a disciplina e cursá-
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la no próximo semestre de forma que possam cumpri-lo assim que a pandemia de COVID-19 for
superada. Em relação à disciplina de A�vidades Complementares, ficou estabelecido pelo Conselho
do Departamento que os estudantes têm até o dia 10 de dezembro para entrega da documentação
comprobatória. Por fim, em relação ao Projeto de Conclusão de Curso, ficou estabelecido pelo
Conselho de Departamento que os estudantes devem entregar os TCCs no dia 7 de dezembro
para seus respec�vos orientadores e membros de suas bancas avaliadoras, considerando-se que as
defesas serão realizadas entre 14 e 18 de dezembro deste ano; PAUTA 2 – Evento de
extensão "Mostra Documentário Rondoniense": o evento está previsto para o período
de 16/11/2020 a 30/11/2020, com carga horária total de 20h. Tal proposta é coordenada pelo Prof.
Juliano José de Araújo e será realizada inteiramente on-line em parceria com o Serviço Social do
Comércio (SESC) em Rondônia, tendo como obje�vo trazer para o público um panorama dos
documentários realizados nas décadas de 1990 e 2000 em Rondônia e, também, a produção
audiovisual de não-ficção mais recente do estado. Os conselheiros reunidos se manifestaram
unanimemente favoráveis à ins�tucionalização do evento de extensão. 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 conselheiros presentes na reunião ordinária do departamento.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em
13/10/2020, às 23:01, 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
13/10/2020, às 23:18, 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 MARCUS FERNANDO FIORI, Docente, em
13/10/2020, às 23:59, 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 14/10/2020, às 17:24, 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 LUCIANO DE SAMPAIO SOARES, Docente, em
14/10/2020, às 18:01, 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
15/10/2020, às 10:29, 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
0514439 e o código CRC 89E51B22.
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