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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – 2020

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos,
realizou-se a Quarta Reunião Ordinária 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: Deise de Araújo Rocha, Elisabeth Kimie Kitamura,
Juliano José de Araújo, Luciano de Sampaio Soares e Marcus Fernando Fiori. O professor Thales
Henrique Nunes Pimenta não compareceu. Passou-se a ordem do dia com a seguinte pauta: 1)
Definição das disciplinas do curso de Jornalismo ofertadas no primeiro semestre de 2020 que
terão sua con�nuidade de modo remoto, atendendo à Instrução Norma�va nº 2, de 18 de
setembro de 2020, que orienta a execução do período excepcional para atendimento da
Resolução nº 254/CONSEA, de 9 de setembro de 2020, quanto à realização de A�vidade Remota
Emergencial (ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE): Os membros do NDE deliberaram, por
unanimidade, que todas as disciplinas do curso de Jornalismo ofertadas no primeiro semestre de
2020 terão sua con�nuidade de modo remoto com reinício e término do semestre le�vo,
respec�vamente, em 13 de outubro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, em um total de 12
semanas, considerando que os docentes responsáveis concordaram em ministrá-las nos termos da
Resolução nº 254/CONSEA, de 9 de setembro de 2020, e Instrução Norma�va nº 2, de 18 de
setembro de 2020. Os horários das disciplinas, conforme já cadastrados no SIGAA, Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas, serão man�dos. Entretanto, a única exceção é a
disciplina de Telejornalismo que será cancelada, tendo em vista que as aulas desse componente
curricular ainda não �nham sido iniciados devido à não contratação do docente subs�tuto pela
UNIR (e sua atribuição ao professor Juliano foi feita na Segunda Reunião Ordinária do
Departamento Acadêmico de Jornalismo, realizada em 11 de março de 2020, uma semana antes da
suspensão do calendário acadêmico em função da pandemia do Coronavírus). Com o cancelamento
da disciplina de Telejornalismo, o professor Juliano reassumirá a disciplina de Comunicação
Comunitária, ficando responsável por toda a carga horária (80 horas), que havia então sido
compar�lhada com o professor Luciano. Conforme orientações da Secretaria de Registro e Controle
Acadêmico (SERCA) do Campus de Vilhena, enviadas por e-mail aos Departamentos, os alunos que
não �verem interesse em cursar as disciplinas remotamente deverão solicitar o trancamento até 20
de novembro e os alunos que não cursarem e não trancarem os componentes curriculares serão
trancados posteriormente (para não ficarem reprovados). Em relação à disciplina de Estágio
Supervisionado, os membros do NDE deliberaram que con�nuem matriculados nesse componente
curricular somente os estudantes que, segundo o ar�go 14 do Regulamento do Estágio Curricular
Supervisionado em Jornalismo, possam solicitar a convalidação do estágio nos seguintes casos: “§
1º Quando o discente es�ver legalmente contratado e exercendo funções jornalís�cas em
empresa/ins�tuição legalmente cons�tuída e a�va na área de jornalismo há pelo menos 6 (seis)
meses. § 2º Quando o discente for proprietário de empresa legalmente cons�tuída e a�va na área
de jornalismo há pelo menos 6 (seis) meses e exercendo funções jornalís�cas.” Os demais
estudantes que precisam fazer o estágio devem trancar a disciplina e cursá-la no próximo semestre
de forma que possam realizá-lo assim que a pandemia do Coronavírus for superada. Em relação à
disciplina de A�vidades Complementares, ficou estabelecido pelos membros do NDE que os
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estudantes têm até o dia 10 de dezembro para entrega da documentação comprobatória. Por fim,
em relação ao Projeto de Conclusão de Curso, ficou estabelecido pelos membros do NDE que os
estudantes devem entregar o TCC em 7 de dezembro para seu respec�vo orientador e membros da
banca avaliadora, sendo que as defesas serão realizadas no período de 14 a 18 de dezembro de
2020. 2) Planejamento da con�nuidade das disciplinas e turmas de graduação do curso de
Jornalismo ofertadas no primeiro semestre de 2020 como A�vidade Remota Emergencial
(ARE)/Ensino Remoto Emergencial (ERE): os membros do NDE discu�ram sobre o planejamento da
con�nuidade das disciplinas, recomendando que: seja u�lizado 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; seja u�lizado o SIGAA, Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas, para disponibilização de materiais para os
estudantes (conteúdo/página web, arquivos, vídeos etc.) e também recebimento de a�vidades. Fica
a critério de cada docente realizar ou não a gravação de suas aulas pelo Google Meet. Os membros
do NDE deliberaram que todos os docentes têm até o dia 7 de outubro para realizarem as
adaptações necessárias nos planos de curso das disciplinas, considerando a necessidade de
ministrá-las de forma remota, e encaminharem para a chefia do DEJOR, professora Deise Rocha,
para divulgação no site do departamento. Foi deliberado também pelos membros do NDE que será
realizada uma reunião com os estudantes do curso de Jornalismo no dia 6 de outubro de 2020, às
19h30, pelo Google Meet, para lhes apresentar a dinâmica das a�vidades de ensino no curso de
Jornalismo, no contexto da pandemia de Covid-19, mediante a adoção do ensino remoto
emergencial. 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
28/09/2020, às 17:17, 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
28/09/2020, às 17:26, 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, Docente, em
28/09/2020, às 19:32, 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
29/09/2020, às 12:02, 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 02/10/2020, às 15:04, 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
0503995 e o código CRC 61101D84.
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