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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, realizou-se a Primeira
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: professora
Elisabeth Kimie Kitamura e professor Juliano José de Araújo. A chefe do DEJOR, professora Deise de
Araújo Rocha, também par�cipou da reunião. O professor Thales Henrique Nunes Pimenta não
compareceu. O professor Juliano, coordenador do NDE, informou que solicitou a chefia do DEJOR,
professora Deise de Araújo Rocha, a recomposição do NDE, tendo em vista as remoções dos professores
Allysson Viana Mar�ns, Jorge Arturo Villena Medrano e Sandro Adalberto Colferai e o pedido de vacância
da professora Maíra Carneiro Bi�encourt Maia. Informou ainda que a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e
Assuntos Estudan�s (PROCEA) da universidade, conforme e-mail enviado no dia 13 de fevereiro de 2020,
recebe até o dia 15 de maio de 2020 contribuições, via formulário, para a Minuta de Resolução da
Curricularização da Extensão na UNIR. Passou-se a ordem do dia com a seguinte pauta: 1) Análise dos
planos de curso das disciplinas ofertadas no curso de Jornalismo no primeiro semestre de 2020: foram
entregues os planos de curso, devidamente cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas (SIGAA), das seguintes disciplinas: Empreendedorismo e Inovação em Jornalismo e
Realidades Brasileiras Contemporâneas, ministradas pelo professor Luciano de Sampaio Soares;
Jornalismo Impresso, ministrada pelo professor Marcus Fernando Fiori. Não foi entregue o plano de curso
da disciplina Radiojornalismo, ministrada pelo professor Thales Henrique Nunes Pimenta.Os membros do
Núcleo Docente Estruturante analisaram os planos de curso entregues e fizeram considerações sobre o
processo de planejamento, aprovando-os por unanimidade. 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 11/03/2020, às
09:56, 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 11/03/2020,
às 09:56, 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 DEISE DE ARAUJO ROCHA, Chefe de Departamento, em
11/03/2020, às 09:57, 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 0382196 e
o código CRC 3B37CBF3.

Referência: Processo nº 999055970.000053/2019-03 SEI nº 0382196

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

