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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE JORNALISMO

 

Às 15 horas e trinta minutos do dia 11 de maio de 2021, via plataforma online Google Meet em
atendimento aos protocolos rela�vos à pandemia de COVID-19, reuniram-se os conselheiros do
Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo (DEJOR) para deliberar sobre o ponto de
pauta a seguir. Es�veram presentes o professor Luciano de Sampaio Soares, professor Juliano José de
Araújo, a professora Elisabeth Kimie Kitamura 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. Não havendo
informes nem da chefia nem dos membros do conselho, prosseguiu-se ao ponto de pauta
único. 1) Deliberação para escolha da chefia e vice-chefia pró tempore do Departamento de
Comunicação Social/Jornalismo: feita a discussão, foi aprovada por unanimidade a designação
do professor Luciano de Sampaio Soares para a chefia pro tempore do Departamento Acadêmico de
Comunicação Social/Jornalismo e do professor Juliano José de Araújo para a vice-chefia pro tempore, a
par�r de 31 de maio de 2021, pelo período de seis (06) meses, até 30 de novembro de 2021.
Considerando que o curso de Jornalismo no Campus de Vilhena está em processo de ex�nção, conforme
a Resolução nº 555/CONSEA, de 07 de novembro de 2018, os membros do Conselho de Departamento
indicam a inviabilidade de realização do processo eleitoral para escolha de chefe e de vice-chefe do
departamento e, nesse sen�do, pedem a nomeação da chefia e vice-chefia pro tempore por seis (06)
meses. Por fim, os membros do Conselho de Departamento destacam que estão cientes do processo
999119641.000046/2020-40, referente à proposta de criação do Departamento de Comunicação no
Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho, sendo que a par�r de sua aprovação nas instâncias superiores
desempenharão as funções de chefia e vice-chefia sem a Função de Coordenador de Curso (FCC) até a
total ex�nção do curso em 2022. Nada mais havendo para deliberação eu, Juliano José de Araújo, lavrei
esta ata que segue assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DE SAMPAIO SOARES, Chefe pro Tempore,
em 11/05/2021, às 17:13, 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 11/05/2021, às 17:23, 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 11/05/2021,
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 ELISABETH KIMIE KITAMURA, Docente, em
11/05/2021, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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