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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – 2020

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, realizou-se a Primeira Reunião
Extraordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo (DEJOR),
por meio de videoconferência pelo Google Meet, com a presença dos membros, a saber: Elisabeth Kimie Kitamura, Juliano José de
Araújo, Luciano de Sampaio Soares, Marcus Fernando Fiori e Thales Henrique Nunes Pimenta. Os professores Allysson Viana
Mar�ns e Sandro Adalberto Colferai, do curso de Jornalismo do Campus de Porto Velho, também par�ciparam da reunião. Passou-
se a ordem do dia com a seguinte pauta: 1) Avaliação das disciplinas de graduação do curso de Jornalismo ofertadas no primeiro
semestre de 2020 que �veram sua con�nuidade como A�vidade Remota Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE):
Os membros do NDE realizaram uma avaliação das disciplinas ministradas destacando, notadamente, os seguintes pontos: 1) as
dificuldades iniciais de docentes e discentes para lidar com o Google Meet, serviço de comunicação de videoconferência
disponibilizado pelo e-mail ins�tucional da UNIR, para as aulas remotas e a�vidades de orientação dos componentes curriculares;
2) a demora da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio de sua Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos
Estudan�s (PROCEA), em divulgar o edital de auxílio inclusão digital emergencial para concessão de auxílio financeiro para que os
estudantes adquirissem equipamento eletrônico e/ou pacote de dados móveis para acompanhamento das a�vidades de ensino
remoto emergencial decorrentes das medidas de controle da pandemia de Covid-19. Nesse sen�do, problema�zou-se o fato dos
chips com pacote de dados de internet terem sido entregues aos estudantes contemplados somente na segunda quinzena de
dezembro; 3) a necessidade dos docentes terem de repensar suas estratégias de ensino e avaliação da aprendizagem com a
adoção do ensino remoto emergencial no curso de Jornalismo. 2) Indica�vo do 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),
que autoriza a retomada do Calendário Acadêmico UNIR 2020-1 e a oferta de disciplinas em caráter especial na graduação de
forma remota ao longo do período da pandemia da COVID-19, observando as norma�vas do Ministério da Educação: os
membros do NDE deliberaram pela: a) retomada de alguns componentes curriculares de 2020-1, como são os casos das disciplinas
Comunicação Comparada, que não teve a adesão de todos os estudantes ao ensino remoto emergencial, e Telejornalismo, que
não foi ofertada pela falta de docente da área. Também serão retomados os componentes curriculares A�vidades
Complementares e Estágio Supervisionado, tendo em vista a demanda de estudantes por essas disciplinas; b) oferta de disciplinas
em caráter especial, conforme previstas no plano de ex�nção do curso de Jornalismo (Jornalismo Ambiental, Jornalismo e
Convergência de Mídias, Laboratório de Radiojornalismo, Polí�cas da Comunicação e Sociologia Geral e da Comunicação) e
também atendendo à demanda de componentes curriculares com estudantes pendentes (Fotojornalismo I, Introdução às
Metodologias da Pesquisa, Laboratório de Jornalismo Impresso, Leitura e Produção de Textos I e Técnicas e Gêneros Jornalís�cos
II). O horário proposto pelos membros do NDE segue anexado à presente ata para homologação na reunião do Conselho de
Departamento. Os membros do NDE também pontuaram os casos de alguns estudantes do curso de Jornalismo que constam com
status a�vo no Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA) e matriculados em disciplinas, mas que não têm
comparecido às aulas. O coordenador do NDE, professor Juliano José de Araújo, ficou responsável de contatá-los por e-mail. 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.

 

Anexo da ata

Curso de Jornalismo (Campus de Vilhena) – Horário das Disciplinas 2020-1

Retomada do Calendário Acadêmico UNIR 2020-1 e a oferta de disciplinas em caráter especial

(Conforme Resolução nº 287/CONSEA, de 22 de dezembro de 2020)

Modo remoto via Google Meet                Início: 08/02/2021   Término: 21/05/2021

 

TURMA 13 – 2020/1 – NOTURNO
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado à tarde

   
Comunicação
Comparada

Elisabeth Kitamura
  

A�vidades Complementares – Elisabeth Kitamura / Luciano de Sampaio

Estágio Supervisionado – Allysson Viana / Andréa Ca�aneo

Projeto de Conclusão de Curso – todos os docentes com orientação (Prazo para defesa de TCC: 19/05/2021)

 

Disciplinas Especiais – 2020/1 – À TARDE

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado à tarde

Jornalismo e
Convergência de

Mídias

Allysson Viana

Sociologia Geral e
da Comunicação

Elisabeth Kitamura

Laboratório de
Radiojornalismo

Evelyn Morales

Jornalismo
Ambiental

Juliano Araújo

Polí�cas da
Comunicação

Luciano de
Sampaio

Laboratório de
Jornalismo
Impresso

Marcus Fiori

 

Disciplinas Especiais – 2020/1 – À NOITE

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira  

Introdução às
Metodologias da

Pesquisa

Thales Pimenta

Fotojornalismo I

Luciano de
Sampaio

 

 Telejornalismo

Andréa Ca�aneo

 

Técnicas e Gêneros
Jornalís�cos II

Thales Pimenta
 ____________

Leitura e
Produção de

Textos I

Sandro Colferai

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANO JOSE DE ARAUJO, Docente, em 30/12/2020, 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.

Documento assinado eletronicamente por THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA, Docente, em 30/12/2020, às 18:25, 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 30/12/2020, às 18:48, 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 30/12/2020, às 19:08, 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 MARCUS FERNANDO FIORI, Chefe de Departamento, em 04/01/2021, às 07:25,
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 SANDRO ADALBERTO COLFERAI, Docente, em 04/01/2021, às 15:39, 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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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 0568407 e o código CRC BFB4D9D7.

Referência: Processo nº 999055970.000053/2019-03 SEI nº 0568407
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