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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEP DEJOR-VHA

Às 14 horas e 15 minutos do dia 13 de julho 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 os pontos de pauta a seguir.
Es�veram presentes o professor Luciano de Sampaio Soares, professor Juliano José de Araújo 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. A
chefia informou sobre a requisição do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) a respeito de um
levantamento dos equipamentos e materiais do departamento, visando a transferência destes para Porto
Velho. Não havendo outros informes prosseguiu-se aos pontos de pauta: 1) Definição da data de entrega
dos documentos comprobatórios das a�vidades complementares: Deliberou-se a data de 4 de outubro
para limite de prazo de entrega dos documentos comprobatórios de a�vidades complementares pelos
estudantes do curso de Jornalismo. 2) Deliberação sobre possíveis voluntários para a comissão de
consulta interna sobre os cargos de direção e vice-direção: Não houve voluntários para compor a
comissão. Os membros do CONDEP destacam que o departamento não conta com uma servidora técnica
administra�va desde 2018 e que em virtude do plano de ex�nção do curso (Resolução nº
555/CONSEA/20018) o DEJOR conta com apenas 3 docentes em efe�vo exercício e uma servidora
afastada para doutorado, número este considerado reduzido frente às demandas burocrá�cas do próprio
departamento, dificultando a par�cipação de membros deste conselho em a�vidades dessa natureza.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DE SAMPAIO SOARES, Chefe pro Tempore,
em 13/07/2021, às 18:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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