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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE JORNALISMO

 

Às 15 horas do dia 16 de março de 2021, via plataforma online Google Meet em atendimento aos protocolos
rela�vos à pandemia de coronavírus COVID-19, reuniram-se os conselheiros do Departamento Acadêmico de
Comunicação Social/Jornalismo (DEJOR) para deliberar sobre os pontos de pauta a seguir. Es�veram
presentes o professor Luciano de Sampaio Soares (chefe do departamento), professor Juliano José de Araújo
(vice-chefe do departamento), e a professora Elisabeth Kimie Kitamura. A representante discente Stefani
Santos Albuquerque Ba�sta não compareceu. 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. Não havendo informes nem da chefia nem dos membros do conselho, prosseguiu-se à
deliberação. 1: Homologação do Edital nº 1/2021 (Processo nº 23118.001446/2021-72), aprovado ad
referendum referente à matrícula em disciplinas especiais e reintegração de matrícula, conforme
Resolução nº 287 de 22 de dezembro de 2020: que posto em votação foi aprovado por unanimidade. 2:
Homologação de alteração no horário de aulas, conforme a Resolução nº 287, de 22 de dezembro 2020, do
Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR): alteração
das disciplinas retomadas, especiais e cancelamentos: conforme orientações da Diretoria de Registro e
Controle Acadêmico (DIRCA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) constantes no Despacho
DIRCA 0607388 no processo 23118.000347/2021-73: a) as disciplinas duplicadas DAC01468 - COMUNICAÇÃO
COMUNITÁRIA - Turma 02; DAC00266 - DOCUMENTÁRIO - Turma 02, DAC00264 - EMPREENDEDORISMO E
INOVAÇÃO EM JORNALISMO - Turma 02 e DAC01463 - FOTOJORNALISMO II - Turma 02 foram canceladas,
tendo em vista que todos os estudantes matriculados nesses componentes curriculares solicitaram o
trancamento;  b) as demais disciplinas duplicadas foram retomadas sob responsabilidade dos seguintes
docentes: DAC00258 - JORNALISMO ESPECIALIZADO - Turma 02 – a ser ministrada por Evelyn Iris Leite
Morales Conde, às quartas-feiras à tarde, mesmo horário já cadastrado no SIGAA; DAC00265 - ELABORAÇÃO
DE PROJETOS EXPERIMENTAIS E TCC - Turma 02 – a ser ministrada por Thales Henrique Nunes Pimenta, às
quintas-feiras à noite, mesmo horário já cadastrado no SIGAA; DAC00254 - TÓPICOS ESPECIAIS EM
JORNALISMO I - Turma 02 – a ser ministrada por Rodrigo Pedro Casteleira, às sextas-feiras à noite, mesmo
horário cadastrado no SIGAA; DAC00255 - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL - Turma 02 – a ser ministrada
por Marcus Fernando Fiori, às sextas-feiras à tarde, mesmo horário já cadastrado no SIGAA; DAC00247 -
JORNALISMO IMPRESSO - Turma 02 – a ser ministrada por Marcus Fernando Fiori, aos sábados pela manhã,
mesmo horário já cadastrado no SIGAA. Posta em votação a alteração foi aprovada por unanimidade; 3:
Homologação dos planos de curso das disciplinas retomadas e especiais 2020-1: foram homologados os
planos de curso das seguintes disciplinas já avaliados pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de
Jornalismo: Comunicação Comparada e Sociologia Geral e da Comunicação, sob responsabilidade da
professora Elisabeth Kimie Kitamura; Comunicação Organizacional, Jornalismo Impresso e Laboratório de
Jornalismo Impresso, sob responsabilidade do professor Marcus Fernando Fiori; Elaboração de Projetos
Experimentais e TCC, Introdução às Metodologias de Pesquisas e Técnicas e Gêneros Jornalís�cos II, sob
responsabilidade do professor Thales Henrique Nunes Pimenta; Jornalismo Ambiental, sob responsabilidade
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do professor Juliano José de Araújo; Jornalismo e Convergência de Mídias, sob responsabilidade do professor
Allysson Viana Mar�ns; Jornalismo Especializado e Laboratório de Radiojornalismo, sob responsabilidade da
professora Evelyn Iris Leite Morales Conde; Leitura e Produção de Textos I, sob responsabilidade do professor
José Flávio da Paz; Realidades Brasileiras Contemporâneas, Fotojornalismo I e Polí�cas da Comunicação, sob
responsabilidade do professor Luciano de Sampaio Soares; Telejornalismo, sob responsabilidade da
professora Andréa Aparecida Ca�aneo de Melo; e Tópicos Especiais em Jornalismo I, sob responsabilidade
do professor Rodrigo Pedro Casteleira. Colocados em votação, os planos de curso foram aprovados por
unanimidade; 4: Definição de data para entrega da documentação comprobatória das a�vidades
complementares: considerando as datas de fim de semestre (22/maio/2021) e de entrega das notas pelos
departamentos (31/maio/2021), definiu-se que as entregas das comprovações de a�vidades
complementares devem ocorrer até o dia15/maio/2021; 5: Processo 23118.002120/2021-62 - Progressão
Funcional. Interessado: Prof. Juliano José de Araújo. Parecerista: Profa. Elisabeth Kimie Kitamura: o parecer
foi favorável à progressão do servidor Juliano José de Araújo, considerando que "o docente a�ngiu no
período avaliado 154 (cento e cinquenta e quatro) pontos, obtendo, portanto, a pontuação necessária para
aprovação na progressão funcional". Posto em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo para deliberação eu, Luciano de Sampaio Soares, lavrei esta ata que segue assinada pelos
presentes.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 17/03/2021, às
12:12, 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 17/03/2021, às
12:18, 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 ELISABETH KIMIE KITAMURA, Docente, em 17/03/2021, às
13:14, 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 0627485 e o código CRC EBE6429B.
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