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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – 2019

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às catorze 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 Mar�ns (1º suplente), Profa. Dra. Elisabeth Kimie Kitamura, Prof. Dr. Jorge Arturo Villena
Medrano e Prof. Dr. Juliano José de Araújo. O Prof. Me. Thales Henrique Nunes Pimenta (2º suplente) não
compareceu. Passou-se a ordem do dia com a seguinte pauta: 1) Análise dos planos de curso das
disciplinas ofertadas no curso de Jornalismo no segundo semestre de 2019: foram analisados os planos
de curso que ainda não haviam sido entregues das seguintes disciplinas: Design Gráfico, ministrada pela
professora voluntária Maria Ladilane Gabriel Abrão, sob supervisão do professor Thales Henrique Nunes
Pimenta; Laboratório de Radiojornalismo, ministrado pelo professor Thales Henrique Nunes Pimenta; e
Legislação e Deontologia do Jornalismo, ministrada pela professora voluntária Maria Rosilane Gabriel, sob
supervisão do professor Marcus Fernando Fiori. Os membros do Núcleo Docente Estruturante analisaram
os planos de curso entregues e fizeram considerações sobre o processo de planejamento, aprovando-os
por unanimidade. 2) Indica�vo do horário de aulas do primeiro semestre de 2020 do curso de
Jornalismo: para a elaboração do indica�vo do horário de aulas do primeiro semestre de 2020 do curso
de Jornalismo, foram discu�dos os possíveis cenários para o primeiro semestre de 2020, tendo em vista:
a possibilidade de realização do concurso para docente subs�tuto, já aprovado no âmbito do
Departamento e também do Conselho de Campus de Vilhena, e que aguarda os demais trâmites da UNIR
para sua publicação; a remoção do professor Thales Henrique Nunes Pimenta para o Campus de Porto
Velho, conforme previsão do plano de ex�nção do curso de Jornalismo; a remoção do professor Jorge
Arturo Villena Medrano para acompanhamento de cônjuge; e, por fim, a situação dos docentes Deise de
Araújo Rocha e Luciano de Sampaio Soares, atualmente afastados para tratamento de saúde. Os
membros do Núcleo Docente Estruturante deliberaram pelo indica�vo de três possíveis horários com
atribuição de disciplinas para os docentes na seguinte ordem: Cenário 1 (com docente subs�tuto) –
Docentes: Elisabeth Kimie Kitamura, Juliano José de Araújo, Marcus Fernando Fiori e docente subs�tuto;
Cenário 2 (sem docente subs�tuto) – Docentes: Elisabeth Kimie Kitamura, Juliano José de Araújo, Marcus
Fernando Fiori e Thales Henrique Nunes Pimenta. Cenário 3 (sem docente subs�tuto) – Docentes: Deise
de Araújo Rocha, Elisabeth Kimie Kitamura, Juliano José de Araújo e Marcus Fernando Fiori. 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.

Documento assinado eletronicamente por JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 04/10/2019, às
19:07, 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 04/10/2019,
às 19:59, 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 ALLYSSON VIANA MARTINS, Membro de Comissão, em
05/10/2019, às 02:20, 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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Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Docente, em
07/10/2019, às 15:09, 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 0249876 e
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