
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE —2018 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, realizou-se a 

Terceira Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento Acadêmico 

de Comunicação Social/Jornalismo (DEJOR), no próprio departamento, com a presença dos 

membros, a saber: prof. Dr. Allysson Viana Martins (10  suplente), profa. Dra. Elisabeth Kimie 

Kitamura, prof. Dr. Juliano José de Araújo e prof. Dr. Sandro Adalberto Colferai. A profa. Deise de 

Araújo Rocha, chefe do DEJOR, também participou da reunião. A profa. Dra. Maíra Carneiro 

Bittencourt Maia não compareceu. Passou-se a ordem do dia com as seguintes pautas: 1) Análise 

dos planos de ensino e de aulas das disciplinas ofertadas no curso de Jornalismo no 

segundo semestre de 2018: foi entregue o plano de ensino e de aulas da disciplina Políticas da 

Comunicação (Deise de Araújo Rocha), tendo em vista proposta do Conselho Departamental na 

7a Reunião Ordinária de 03/08/2018 que distribui as disciplinas de Políticas da Comunicação e 

Design Gráfico, em função do afastamento do professor Luciano de Sampaio Soares para 

tratamento de saúde. Os membros do Núcleo Docente Estruturante analisaram o plano de ensino 

e de aulas da disciplina Políticas de Comunicação aprovando-o. Não foram entregues até a 

presente data os planos de ensino e de aulas das seguintes disciplinas: Técnicas e Gêneros 

Jornalísticos II, Laboratório de Jornalismo Impresso e Tópicos Especiais em Jornalismo III, todas 

sob responsabilidade do professor Marcus Fernando Fiori; e Técnicas e Gêneros Jornalísticos 1 e 

Design Gráfico, as duas sob responsabilidade do professor Thales Henrique Nunes Pimenta. Os 

membros do NDE recomendam que a chefe do DEJOR, profa. Deise de Araújo Rocha, tome 

providências no sentido de apurar o não cumprimento das atividades desses docentes, 

considerando que as aulas do segundo semestre de 2018 começaram no dia 30 de julho de 2018 

e que o prazo estipulado para a entrega dos planos de ensino e de aulas das disciplinas que estão 

sendo ministradas expirou em 8 de junho de 2018. Os membros do NDE reiteram a necessidade 

de todos os docentes do DEJOR entregarem os planos de ensino e de aulas conforme os prazos 

estipulados pela chefia do DEJOR e NDE, uma vez que é preciso analisá-los no âmbito do Núcleo 

Docente Estruturante e posteriormente homologá-los em reunião do Conselho de Departamento. 

2) Avaliação das disciplinas optativas ofertadas no curso de Jornalismo: as disciplinas 

optativas do curso de Jornalismo foram implantadas com o novo PPC do curso de Jornalismo, 

aprovado em 2015, e começaram a ser ofertadas no segundo semestre de 2016, conforme segue: 

em 2016-2, Tópicos Especiais em Jornalismo 1 sob responsabilidade do prof. Sandro; em 2017-1, 

Tópicos Especiais em Jornalismo II sob responsabilidade do prof. Juliano; em 2017-2, foram 

ofertadas Tópicos Especiais em Jornalismo 1, sob responsabilidade do prof. Allysson, e Tópicos 

Especiais em Jornalismo III, sob responsabilidade do prof. Thales; em 2018-1, foram ofertadas 

Documentário, sob responsabilidade do prof. Juliano, e Grandes Reportagens em Jornalismo, sob 

responsabilidade da profa. Maíra. O coordenador do NDE, professor Juliano, citou o caso relatado 

pela professora Maíra no primeiro semestre de 2018 na disciplina Grandes Reportagens em 

Jornalismo que, dos 16 estudantes matriculados, teve somente um único estudante concluinte. 



Um problema indicado pela professora foi o fato de que os estudantes não tinham cursado 

componentes curriculares básicos do curso de Jornalismo, como Jornalismo Impresso, 

Radiojornalismo e Telejornahsmo etc., fato que implicou na dificuldade de se discutir formatos 

jornalísticos aprofundados, justamente a proposta da disciplina. Nesse sentido, os membros do 

NDE sugerem que os docentes do DEJOR que assumirem as disciplinas optativas divulguem com 

antecedência do período de matrícula a ementa, o conteúdo programático, as bibliografias básica 

e complementar, além de indicações, se for necessário, de disciplinas que o estudante tenha 

cursado para se ter o melhor aproveitamento dos componentes curriculares optativos. 3) 

Planejamento da Avaliação Interna do Curso de Jornalismo (Ciclo 2018/2019): os membros 

do NDE deliberaram pelo período de 24 a 28 de setembro de 2018 para aplicação dos 

instrumentos de avaliação interna do curso de Jornalismo aos docentes, discentes e técnico-

administrativos. O coordenador do NDE, professor Juliano, informará a Comissão Própria de 

Avaliação (CPAv) o período e solicitará, via e-mail, os links para avaliação de curso que serão 

divulgados junto à comunidade acadêmica do curso de Jornalismo. Nada mais havendo a constar, 

eu, prof. Juliano José de Araújo, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue 

assinada por mim e pelos demais membros do NDE. 


