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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE JORNALISMO

Realizada no dia 3 de novembro de 2020, às 16h00m, via Google Meet, em razão da pandemia de COVID-19

 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, foi iniciada a Quinta Reunião
Ordinária do Departamento Acadêmico de Jornalismo através do serviço de comunicação Google Meet,
mediante convocação feita pela Direção do Campus de Vilhena no dia 30 de outubro de 2020, com a
presença do Prof. Me. Elder Gomes Ramos (Diretor do Campus de Vilhena) e dos membros conselheiros do
departamento, a saber: Profa. Dra. Elisabeth Kimie Kitamura, Prof. Dr. Juliano José de Araújo, Prof. Me.
Luciano de Sampaio Soares, Prof. Me. Marcus Fernando Fiori, Prof. Me. Thales Henrique Nunes Pimenta e a
representante discente Stefani Santos Albuquerque Ba�sta. Ausências Jus�ficadas: a professora Leoní
Teresinha Vieira Serpa está afastada para o seu curso de Doutorado em Ciências da Informação pela
Universidade Fernando Pessoa até o dia 16 de outubro de 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 par�r da
assinatura eletrônica de todos os membros então reunidos na presente ata. Não havendo informes de
nenhum dos conselheiros reunidos, fez-se um minuto de silêncio a pedido do professor Marcus Fernando
Fiori como gesto de respeito à professora Deise de Araújo Rocha, que faleceu no dia 28 de outubro de 2020.
Em sequência, o professor Marcus solicitou a inclusão do seguinte ponto de pauta: 1 – Deliberação referente
à Nota Técnica 001/2020/SGR/REI, que trata dos registros no Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas (SIGAA) das disciplinas ofertadas em 2020/1 e con�nuadas de modo remoto entre
13/10/2020 e 31/12/2020. Os membros então presentes aprovaram a inclusão do ponto de pauta por
unanimidade. Feita a referida inclusão, passou-se em seguida à ordem de assuntos do dia: 1 – Deliberação
para escolha do chefe e vice-chefe pro tempore do Departamento Acadêmico de Jornalismo. Foi discu�do
e aprovado por unanimidade pelos membros presentes que, durante os próximos quatro meses, o professor
Marcus Fernando Fiori ocupará o cargo de Chefia Pro Tempore do Departamento Acadêmico de Jornalismo,
enquanto o professor Luciano de Sampaio Soares ocupará o cargo de Vice-Chefia Pro Tempore do referido
departamento; 2 – Convalidação dos atos pra�cados pelo professor Marcus Fernando Fiori como vice-chefe
em exercício do DEJOR no período de 29/09/2020 a 303/11/2020. Em discussão, o ponto de pauta foi
aprovado por unanimidade pelos membros conselheiros; 3 – Convocação da professora subs�tuta aprovada
em concurso para assumir vaga aberta pelo afastamento da professora Leoní Teresinha Vieira Serpa. Feita
a discussão, o ponto de pauta foi então aprovado por unanimidade, com a recomendação de que seja
também elaborado um documento devidamente instruído que apresente as jus�fica�vas cabíveis, conforme
solicitado pelo professor Elder Gomes Ramos; 4 – Deliberação a respeito da vacância do código de vaga da
professora Deise de Araújo Rocha. Feita a discussão, os membros presentes decidiram por solicitar mais
informações à Diretoria de Recursos Humanos (DRH) sobre as condições e os procedimentos possíveis de uso
do código de vaga; 5 – Deliberação a respeito das disciplinas até então ministradas pela professora Deise
de Araújo Rocha. Durante a discussão do ponto de pauta, o professor Luciano Soares se propôs a assumir a
disciplina de Estágio Supervisionado (DAC00279). Já a cadeira de A�vidades Complementares (DAC00278) foi
redistribuída para os professores Luciano de Sampaio Soares, Elisabeth Kimie Kitamura, Thales Henrique
Nunes Pimenta e Marcus Fernando Fiori. Terminada a discussão do ponto de pauta, a redistribuição das
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referidas disciplinas foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes na reunião; 6 – Redefinição da
senha do e-mail ins�tucional do DEJOR. O ponto de pauta foi discu�do e aprovado por unanimidade.
Encerrada a ordem de assuntos do dia, passou-se para a discussão do ponto de pauta incluído no início da
reunião: 1 – Deliberação referente à Nota Técnica 001/2020/SGR/REI, que trata dos registros no Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA) das disciplinas ofertadas em 2020/1 e con�nuadas
de modo remoto entre 13/10/2020 e 31/12/2020. Foi deliberado pelos membros então presentes que a
Chefia Pro Tempore do Departamento Acadêmico de Jornalismo deverá informar a Secretaria de Registros e
Controle Acadêmico (SERCA) que não há previsão de desistências entre os alunos matriculados nas
disciplinas de 2020/1 em oferta. 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 THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA, Docente, em
03/11/2020, às 18:44, 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 03/11/2020, às
19:01, 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 JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 03/11/2020, às
22:27, 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 MARCUS FERNANDO FIORI, Vice-Chefe de Departamento,
em 04/11/2020, às 13:55, 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 04/11/2020, às
17:58, 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
05/11/2020, às 10:25, 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 ELDER GOMES RAMOS, Diretor(a), em 05/11/2020, às 12:13,
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 0527072 e o código CRC A8C14D22.
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