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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 232 DO CONSELHO DE CAMPUS - 
CONSEC/UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 232 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSECN1Ihena, realizada em 02 de 
maio de 2018, às 14 horas e 45 minutos, no 
auditório do prédio central, do campus da Unir 
de Vilhena 

3Aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, às quatorze horas e quarenta 
4e cinco minutos, após o prazo de tolerância regimental, no auditório do prédio central, 
5deste campus, reuniram-se, sob a presidência do Diretor, professor doutor Jorge Arturo 
6Villena Medrano, os senhores membros do Conselho de Campus - Consec, para a 
7ducentésima trigésima segunda sessão ordinária. Estiveram presentes os seguintes 
8membros: Allysson Viana Martins, Cláudia Justus Tôrres Pereira, Deise de Araújo 
9Rocha, José Arilson de Souza, Josimari dos Santos da Conceição, Maria do Socorro 

lOGomes Torres e Sandro Adalberto Colferai. Compareceram para posse como membros 
Ildeste colegiado, os servidores docentes Elisabeth Kimie Kitamura, Thales Henrique 
12Nunes Pimenta e Juliano José de Araújo. Confirmado o quórum, o presidente declarou 
13aberta a sessão com os cumprimentos aos presentes e, em seguida, transferiu a 
14palavra aos membros para a exposição de seus informes. Informe 1) O Conselheiro 
l5Sandro Adalberto Colferai informou que a organização do XVII Congresso Regional 
16Norte de Ciências da Comunicação, Intercom Norte 2018, que será realizado no 
17campus de Vilhena, entre os dias 22 de 24 de maio, confirmou 450 inscrições de 
18alunos e professores de todos os Estados da Região Norte, e houve a inscrição de 250 
19trabalhos, entre artigos científicos e trabalhos experimentais em Comunicação. E que, 
20em função do volume de trabalhos, estão sendo solicitadas as liberações de salas de 
21auIa aos cursos de Pedagogia e Letras, no período matutino, no que a organização do 
22evento vem contando com a colaboração das coordenações desses cursos. Informe 2) 
23Ainda, o conselheiro Sandro Colferai informou que está confirmada a realização de 
24uma atividade de pós-evento ao Intercom Norte 2018, no dia 26 de maio. Trata-se da 
25oficina "Currículo Lattes, Plataforma Sucupira, Documento de Área e APCN: o que eles 
26têm a ver com Pós-Graduação?", que será ministrada pela professora doutora Maria 
27Ataíde Malcher, da Universidade Federal do Pará, e representante da área de Ciências 
28Sociais Aplicadas no Conselho Deliberativo do CNPq. Para esta oficina há vagas 
29abertas para professores do campus de Vilhena e para professores de outras unidades 
30da Universidade Federal de Rondônia, sendo que, professores dos campus de Ji-
31Paraná e Porto Velho já demonstraram interesse, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
32Pesquisa - Propesq est divulgando a atividade. Informe 3) O Consel -iro Jin, é 0. ,, . 



33Arilson de Souza comunicou que, no próximo dia 11 de maio, em atendimento a uma 
34solicitação do Conselho Regional de Contabilidade - CRC/RO, estará em Ariquemes, 
35para participar de uma palestra aos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, das 
36Faculdades Associadas de Ariquemes - FAAr. Informe 4) Ainda, o conselheiro José 
37Arilson de Souza informou que, em 14 de junho de 2018, deverá estar em Brasília, 
38representando o CRC/RO, oportunidade em que obterá orientações para contadores no 
39processo de prestação de contas das eleições 2018. Finalizados os informes dos 
40membros, passou-se aos da presidência. Informe 1) O presidente falou sobre a 
41realização do Fórum PDI, no dia 23 e 24 de abril de 2018, neste campus. Comunicou 
42que, conforme acordado entre quem participou do Fórum, os departamentos deverão 
43elaborar a base do Planejamento Estratégico, Análise Swot (acrônimo de Forças 
44[Strengths]; Fraquezas [Weaknesses]; Oportunidades [Opportunities] e Ameaças 
45[Threats]), e apresentar, pelo menos, três metas (mensuráveis) por departamento e 
46uma para o Campus. Os departamentos deverão relacionar os aspectos que 
47consideram pertinentes a cada uma dessas características. O prazo de envio desta 
48análise, à Direção, é até 15 de maio de 2018. Posteriormente, os servidores serão 
49convocados para participarem da segunda fase de discussão, provavelmente em 
5028/05/2018, com a finalidade de avançarmos na construção do documento e 
51encaminhà-Io às instâncias superiores. Os servidores técnicos que não se encontram 
52lotados nos Departamentos reunir-se-ão para, igualmente, apresentarem suas 
53propostas. Informe II) Comunicou que a Câmara de Legislação e Normas - 
54CLN/Consad aceitou o recurso do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação 
55—DACIE, contra a decisão do Conselho de CampusNilhena, em relação à cedência do 
56código de vaga ocioso em rezão de aposentadoria de servidor docente, n° 307422, ao 
57Departamento Acadêmico de Administração - DEAD. Em tempo, o DEAD apresentara 
58desistência da respectiva vaga. Portanto, esta vaga, antes em litígio, encontra-se 
59disponível no edital n° 02/GR/UNIR/2018, de 27 de março de 2018. Neste edital, 
60encontram-se dois novos códigos de vagas disponibilizados pela Reitoria ao DEAD, 
61932280 e 932281, e as vagas referentes aos códigos 307497 e 307464, ambas do 
62DELL. Finalizados os informes, iniciaram-se as deliberações sobre os itens pautados. 
631) Posse dos novos membros eleitos para o Conselho de Campus: 02 
64representantes docentes e 1 representante dos coordenadores dos projetos especiais e 
65de pesquisa, vinculados ao campus. Conforme o que consta do processo interno n° 
66002/2018/DCV/UnirNilhena, foram eleitos para as duas vagas titulares de 
67representantes dos docentes, os servidores: Prof.a Dr.a Elisabeth Kimie Kitamura e 
68Prof. Me. Thales Henrique Nunes Pimenta. E, para a vaga titular de Representante 
69dos Coordenadores de Projetos Especiais e de Pesquisa, fora eleito o Prof. Dr. 
70Juliano José de Araújo. Nesta sessão, os novos membros tomaram posse para 
71mandato de dois anos, a contar de 02/05/2018 a 02/05/2020, em conformidade com o 
72teor do termo de posse. 2) Processo 23118.003647/2017-28 - Reformulação - 
73Reformulação do Projeto Pedagógico do curso de Administração. Requerente: Ronie 
74Peterson Silvestre. Relatora: Maria do Socorro Gomes Torres. A Relatora solicitou a 
75retirada de pauta deste processo e apresentou as razões que a impossibilitaram de 
76finalizar seu parecer. O plenário votou e aprovou a retirada de pauta, por unanimidade. 
773) Processo 23118.004451/2014-16 - Avaliação de Estágio Probatório - Memo n° 
78829/DRH/UNIR de 15/10/2014 - Servidor docente lotação; DPTO. Acadêmico de 
79Ciências Contábeis - UNIRNILHENA (3a fase e fase final). Requerente: Joelson 
8oAgustinho de Pontes. Relator: Sandro Adalberto Colferai. O relator apresentou o seu 
81parecer referente à 3a  fase de avaliação do estágio probatório do requerente, e o 
82parecer referente à avaliação da Fase Final. Ambos os pareceres são FAVORÁVEIS à 
83aprovação das respectivas fases. Em seguida, os conselheiros votaram e aprovaram 



84primeiro parecer. Após, votaram e aprovaram o parecer respectivo à Fase Final. Em 
85ambas as votações, os conselheiros foram unânimes. 4) Processo 
8623118.001662/2015-70 - Avaliação de Estágio Probatório - Memo n° 
87130/DRH/UNIR de 15/05/2015 - servidor docente - Lotação: Departamento Acadêmico 
88de Administração - UNIR/PORTO VELHO (Vilhena). Requerente: Emerson Roberto de 
89Araújo Pessoa. Relatora: Josimari dos Santos da Conceição. A relatora leu o seu 
90parecer referente à 3a  fase de avaliação do estágio probatório do requerente, bem 
91como o parecer referente à Fase Final de avaliação. Ambos os pareceres são 
92FAVORAVEIS à aprovação das respectivas fases. Em seguida, os conselheiros 
93votaram e aprovaram o primeiro parecer, por unanimidade. De igual forma, aprovaram 
940 parecer respectivo à Fase Final. 5) Processo 23118.001008/2014-85 - Avaliação de 
95Estágio Probatório - Memo n° 192/DRH/UNIR de 17/03/2014 - Avaliação de Estágio 
96Probatório, servidor docente lotado: Dpto. Acadêmico de Ciências Contábeis - 
97UNIRNILHENA. Requerente: Josiane Brolo Rohden. Relatora: Josimari dos Santos 
98da Conceição. O presidente solicitou a retirada de pauta deste item, pois devido a um 
99equívoco, não fora anexado o parecer da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 

lüODocente, referente à 21  fase de avaliação de estágio probatório da requerente, a qual 
lüldeveria ser deliberada nesta sessão, junto com a 3a  fase e fase final. Os conselheiros 
102aprovaram, por unanimidade, a retirada de pauta do referido item. 6) Processo 
10323118.003098/2014-49 - Avaliação de Estágio Probatório - Memo n° 
104538/DRH/UNIR de 27/06/2014 - Servidora docente lotação; Dpto. Acadêmico de 
105Ciências da Educação - UNIRNILHENA. Requerente: Fernanda Emanuele Souza de 
106Azevedo. Relatora: Josimari dos Santos da Conceição. A parecerista apresentou ao 
107plenário a análise e o parecer relativos à avaliação da 3a  fase de avaliação do estágio 
108probatório da requerente, no qual é FAVORÁVEL à sua aprovação. Os conselheiros 
109votaram e aprovaram o referido parecer, unanimemente. Em seguida, a relatora 
liücompartilhou a análise e o parecer referentes à avaliação da fase final, sobre a qual 
liltambém é FAVORÁVEL à aprovação. Os conselheiros deliberaram, votaram e 
112aprovaram este último parecer, por unanimidade. 7) Processo 23118.002668/2017-26 
113— Proposta - Proposta de transferência de sede do Curso de Jornalismo, campus de 
114Vilhena, para campus de Porto Velho. Requerente: Maíra Carneiro Bittencourt Maia. 
115Relator: Ronie Peterson Silvestre. O relator apresentou, na íntegra, o relatório, a 
116análise e o seu parecer referente ao processo em discussão, sendo este 
117DESFAVORAVEL à proposta de transferência do curso de Jornalismo para Porto 
llBVelho. O Conselheiro Allysson Viana Martins inscreveu-se e começou explicando que o 
119professor Jorge Arturo Villena Medrano, diretor do campus e presidente desta sessão, 
120não votara na reunião departamental em que o processo fora aprovado, embora a 
121conselheira Maria do Socorro Gomes Torres, no início desta sessão, tenha dito que 
122havia lido isto na ata do departamento, não sendo, portanto, verdade. Após esta 
123consideração, o conselheiro parabenizou o extenso trabalho do parecerista, mas disse 
124que isto não significa exatamente boa qualidade, pois o texto apresenta diversas 
125inconclusões e incongruências, sendo, muitas vezes, não adequado ao apresentar 
126suposições do escrevente, além de trazer questões que não condizem, 
l27especificamente, com o objeto avaliado, por exemplo, quando questionou: "Quais as 
128alternativas para a viabilidade desses cursos?", em referência aos outros cursos da 
129instituição com, ao menos, alguns dos problemas semelhantes ao do curso de 
130Jornalismo. Os outros cursos devem apontar suas alternativas a partir dos seus 
131conselhos departamentais e de campus. A questão deveria ser se a alternativa 
132apresentada pelo curso em questão, e objeto do processo, é viável. Por tudo que está 
133no processo e pelos argumentos frágeis do parecerista, não parece haver outra 
134resposta além de "sim". O primeiro ponto discordante do parecer foi qu «do o 
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135parecerista questiona se "Teria sido o PPC de 2015 mal dimensionado?", uma vez que 
136e1e afirma haver "incongruências entre o PPC vigente do curso e as justificativas 
137constantes do processo". Porém, para o conselheiro Allysson Viana Marfins não há 
138nenhuma incongruência porque o PPC é um Projeto, como seu nome já diz, e as partes 
139que o parecerista apresenta como diletantes são, na verdade, hipóteses e não 
140premissas, perceptível com qualquer leitura atenta, isto é, são apostas e possibilidades 
141e não conclusões das quais se iniciam; ou seja, poderiam não ser confirmadas, 
142conforme lógica do processo e observação dos professores. O conselheiro também 
143apresentou contrariedade em relação a outro aspecto, quando o parecerista afirmou 
144que "os docentes desistiram do Projeto inicial" de explorar as perspectivas regionais. 
145Ao que o conselheiro salientou que o próprio parecerista apresentou esse esforço com 
146as disciplinas do curso, e pontuou: Realidade Regional, Jornalismo Ambiental, 
147Antropologia Cultural, Empreendedorismo em Jornalismo, além de outras com viés 
148regional. Ainda, segundo o conselheiro, o parecerista foi além ao dizer que "Não há 
149registros de ações que buscaram explorar o potencial da região", incorrendo em 
150desatenção e desconsiderando não apenas as disciplinas - algumas até citadas pelo 
151próprio parecerista - e as suas angulações regionais e até locais, mas também todos 
152os projetos de extensão e de pesquisa. Ainda, o conselheiro, citou apenas os projetos 
153dos professores, do seu departamento, que estavam presentes à sessão, como 
154membros deste colegiado, por exemplo, os dois dele próprio, ambos voltados para 
155Vilhena e com o primeiro até premiado; o do professor/conselheiro Sandro Adalberto 
156Colferai, com perspectiva regional; o do professor/conselheiro Juliano José de Araújo, 
157sobre documentários da região; o da professora/conselheira Elisabeth Kimie Kitamura, 
158referente a questões indígenas; o do professor/conselheiro Thales Henrique Nunes 
159Pimenta, sobre as memórias em torno da história do estado; o do 
l6üprofessor/conselheiro-presidente Jorge Arturo Villena Medrano, com perspectivas 
161locais; e o da própria proponente do objeto em discussão, a professora Maíra Carneiro 
162Bittencourt Maia, sobre o jornalismo local. Isso para apenas citar os que estão 
163institucionalizados pela UNIR, rapidamente verificáveis nas pró-reitorias competentes 
164da instituição, sem salientar outros projetos dos professores do departamento de 
165Jornalismo, financiados por agências, como FAPERO e CNPq. O conselheiro Allysson 
166Viana Marfins continuou ao citar os dois pontos que ele discorda em relação ao 
167parecerista, como, "questões mais estruturais e sistêmicas e, por isso, de maior 
168relevância", ao enfatizar que são questões para além do objeto do processo e não 
169deveriam interferir na decisão do parecerista. Primeiro porque são questões de senso 
170comum e segundo porque são argumentos que, por vezes, favoreceriam a 
171transferência do curso de Jornalismo para Porto Velho. É de senso comum que se 
172deve - ponto um - melhorar a comunicação institucional da UNIR e promoção dos seus 
173cursos e - ponto dois - que a instituição deve desenvolver estudos para compreender 
174a causa e procurar soluções para os cursos com baixa procura e alta evasão. Da 
175maneira como o parecerista coloca, parece que o processo não preza por essas 
176questões; porém, é exatamente o inverso, pois, uma das propostas para transferência 
177do curso, sequer citada pelo parecerista, é a melhoria da comunicação institucional, 
178sobretudo com apoio à rádio e à TV universitária. A própria proposta de transferência é 
179uma alternativa apresentada pelo departamento, tendo em vista a sua realidade de 
180baixa procura e alta evasão, partindo daqueles que convivem, diariamente, com esses 
181e mais outros problemas, conforme elencados no processo. E o processo foi aprovado 
182por unanimidade no Conselho Departamental, algo também omitido no parecer, 
183exatamente por esses conhecedores da realidade que apresentam. Mais um aspecto 
184de discordância foi quando o parecerista afirmou que "Não há indicativos de que ações 
185de divulgação foram pensadas ou executadas como alternativa para o aumento 



186procura pelo curso"; sobre o que o conselheiro Allysson Viana Martins explicou que o 
187parecerista não cita, sequer, um projeto de extensão institucionalizado em seu próprio 
188departamento, DEAD, pelo professor José Kennedy Lopes Silva, o Univsol, por meio do 
189qual os cursos do campus de Vilhena foram divulgados em escolas da cidade, entre 
190eles, o de Jornalismo, tendo, inclusive, a participação do diretor deste campus, o 
191professor doutor Jorge Arturo Villena Medrano. Além disso, os professores realizaram 
192projetos de extensão e de pesquisa, com circulação na cidade, especialmente os do 
193curso de Jornalismo - com ampla divulgação, mesmo com ojeriza por parte da 
194população em sites jornalísticos e redes sociais locais -, uma vez que essas atividades 
195fazem parte das suas obrigações. Evidentemente, diferente do que fazem as 
196instituições de ensino superior privadas, não houve, e nem deve haver, por parte dos 
197professores, entrega de panfletos em sinais e ruas da cidade, ou na saída dos locais 
198onde se realiza o ENEM, pois essas atividades não compreendem suas atribuições. O 
199relator do processo, conselheiro Ronie Peterson Silvestre, disse que o conselheiro 
200Allysson Viana Martins equivoca-se ao chamar de suposições as diversas evidências 
201apresentadas, uma vez que estão respaldadas por documentos. E, quanto à crítica do 
202respectivo conselheiro sobre a apresentação de dados para além do curso de 
203Jornalismo, é realmente porque o Conselho de Campus e a própria Universidade 
204deveriam ter normas e parâmetros para auxiliarem nas decisões tão extremadas como 
205a transferência de um curso. Ressaltou que não podemos ver os cursos da 
206Universidade como ilhas. E um problema que extrapola a vontade de um único curso e 
207dos conselheiros de um único campus. O relator, em relação às incongruências entre o 
208PPC vigente e as justificativas apresentadas pela requerente, para a transferência do 
209curso, disse estar bem claras e documentadas em seu relatório e que o PPC elaborado 
210em 2015 é, indiscutivelmente, a favor do curso em Vilhena. Ressaltou que não vê um 
211PPC como uma hipótese ou aposta. O PPC do curso de Jornalismo e sua 
212contextualização em Vilhena e Região está bem mais justificado do que as razões 
213apresentadas pela requerente para que o curso seja transferido para Porto Velho, 
214sobretudo pela ausência de pesquisas consistentes no processo. Respondendo ao 
215conselheiro Allysson Viana Martins, disse que os projetos e iniciativas em prol do curso 
216de jornalismo, apontados pelo conselheiro, não constam do processo e por esta razão 
217não fora possível apreciá-los. Para o relator, não há uma compreensão clara, por parte 
218do conselheiro Allysson Viana Martins, que a falta de divulgação adequada e 
219continuada pode estar interferindo na baixa procura do curso, ou seja, é possível que 
220estejamos olhando para informações incorretas. O conselheiro Sandro Adalberto 
221Colferai pediu a fala e frisou que o parecer aponta, primordialmente, elementos 
222estruturais e organizacionais da Universidade Federal de Rondônia, de modo que não 
223se concentra naquilo que é objeto de discussão no processo de proposta de mudança 
224de sede do curso de Jornalismo, de Vilhena para Porto Velho. Também apontou que os 
225argumentos, presentes no parecer, demonstram contradições entre o apresentado na 
226proposta de mudança e o constante no PPC do curso, uma vez que este se propõe a 
227atender a demanda pela formação de jornalistas no interior de Rondônia e em áreas 
228próximas do estado de Mato Grosso. O conselheiro destacou que as pretensões 
229expressas no PPC não se realizaram por não haver procura pelo curso, o que fica 
230evidente pela dificuldade de preenchimento das vagas ofertadas e na alta evasão 
231registrada. Além disso, o conselheiro frisou que, muito antes de significar uma 
232contradição, trata-se de um desdobramento reconhecer que na região imediata em que 
233se encontra instalado não há interesse suficiente na formação em Jornalismo que 
234justifique a manutenção do curso. Exemplar disto é o não preenchimento das 50 vagas 
235oferecidas, mesmo tendo havido oito chamadas em 2017, e chamada pa 
236manifestação de interesse. O relator tomou a palavra e reafirmou que, o PPC é claro 
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237enfatizar a ação do curso para a sua localidade e região do entorno, como é de 
238costume em qualquer projeto pedagógico. A conselheira Maria do Socorro Comes 
239Torres fez apontamentos concordantes com a análise e parecer do relator. A 
240conselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira também apresentou seu posicionamento 
241acerca do tema em tela, primeiro destacando que o Projeto Pedagógico de Curso 
242(PPC) é um olhar que se lança para o futuro, como planejamento do que se deseja 
243alcançar, e não pode ser visto como um instrumento perfeitamente exequível, pois sua 
244construção se dá a partir de projeções e/ou metas que, muitas vezes, não são 
245possíveis de alcançar devido a variáveis intervenientes. Se posicionou favorável à ida 
246do curso de Jornalismo para Porto Velho, afirmando que não seria contra a decisão do 
247DEJOR, pois reconhece que este departamento é o mais indicado para saber o que é 
248melhor para a garantia do curso com melhor qualidade. Assim entende porque o 
249DACIE, departamento no qual é lotada, já foi desrespeitado em suas decisões pelo 
25000NSEC. Também afirmou ter se sentido ofendida com uma manifestação 
251apresentada em um cartaz de protesto contra a ida do curso de Jornalismo para Porto 
252Velho, cujo texto afirmava que os professores daquele departamento não trabalhavam, 
253ao que a conselheira disse ser mentira pois bastava consultar o currículo lattes dos 
254docentes desse curso para verificar as publicações em meios de comunicação de 
253reconhecimento acadêmico, além da conquista da realização do INTERCOM em 
256Vilhena, primeira vez que será realizado em uma cidade do interior. O relator retomou a 
257palavra e disse que em nenhum momento referiu-se a metas do PPC e sim a de 
258concepção do curso. Metas, realmente podem ser parcialmente atingidas. Mas a 
259concepção do curso são compreensões que deveriam manter-se a longo prazo. 
260Mudam-se metas, mas a concepção permanece. Igualmente, o relator enfatizou que 
261começara suas análises tendo em mente que os docentes de Jornalismo seriam as 
262principais pessoas a falarem sobre os problemas enfrentados pelo curso. No entanto, 
263ao se deparar com o PPC (muito recente) verifica-se que os mesmos professores 
264acreditam, plenamente, no desenvolvimento do curso de Jornalismo em Vilhena. 
2651nclusive um Projeto muito bonito, muito bem articulado e contextualizado, conforme já 
266citado no relatório. O Conselheiro José Arilson de Souza falou sobre a necessidade de 
267fomentar os cursos da Unir a fim de se evitar a "morte" de novos cursos. Destacou os 
268índices apresentados no Fórum PDI 2019-2023, em relação ao recursos da 
269universidade que dependem dos ingressos, da sua permanência e da conclusão dos 
270cursos aos quais ingressaram. A conselheira Elisabeth Kimie Kitamura parabenizou o 
271parecer do relator, mas apontou alguns pontos conflitantes na análise apresentada, 
=salientando que o perfil da prática jornalística em Porto Velho é facilitada pela 
273proximidade às esferas política e econômica centradas na capital e que, ao contrário ao 
274que se afirma ao parecer do relator sobre a transferência, a realidade regional proposta 
273no Projeto Pedagógico de Jornalismo não está restrita ao Cone Sul, mas abrange o 
276Estado de Rondônia, a Amazônia Ocidental; a região Norte; esta proposta consta nos 
277conteúdos curriculares das disciplinas do curso de Jornalismo. O conselheiro Thales 
278Henrique Nunes Pimenta deu continuidade à discussão dos conselheiros, tratando de 
279cinco aspectos que, a seu ver, são fundamentais para a compreensão do contexto em 
280que o curso opera: (1) a dificuldade de lançamento dos editais para realização do 
281estágio curricular supervisionado, pois não chega a 1/5 do número de empresas locais 
282que estão realmente dispostas a pagar pelos serviços dos estudantes; (2) a 
283contratação de graduandos do curso, que muitas vezes recebem menos de um salário-
284mínimo ou não têm suas carteiras de trabalho assinadas, sofrendo desligamento das 
285empresas, assim que são diplomados, porque o piso salarial da área eleva os gastos 
286em recursos humanos; (3) a presença de jornalistas formados pelo curso no mercado 
287locI, que é pouco expressiva e qualifica o DEJOR como exportador de profissionis 



288para outros estados e regiões; (4) o encaminhamento recorrente de informações - por 
289parte de alunos do campus - sobre o processo de transferência do curso para as 
290mesmas mídias locais que violam os direitos trabalhistas dos alunos e egressos, o que 
2910 docente classifica como amadorismo e desrespeito às conquistas da classe laboral; 
292(5) as tentativas dos discentes de envolverem vereadores e prefeitos da cidade no 
293assunto, quando estes nada têm a ver com a autonomia de uma instituição federal de 
294ensino e, sobretudo, quando os próprios representantes do alunado e da comunidade 
295poderiam se fazer presentes nas instâncias da UNIR para discussão da pauta. O 
296relator tomou a palavra e disse que muito do que os conselheiros estão dizendo a favor 
297da ida do curso para Porto Velho, não consta do processo por meio de pesquisas 
298estruturadas e consistentes. A conselheira Josimari dos Santos da Conceição propôs 
299ao plenário a cedência de voz à acadêmica do curso de Jornalismo Daiane Alves 
300Maduro, o que os conselheiros aprovaram, por unanimidade. Com  a voz, a acadêmica 
30lDaiane Alves Maduro disse que há alunos do Mato Grosso cursando jornalismo, a 
302saber: turma XI, 01 aluno; turma XII, 2 alunos; e turma XIII, 02 alunos. Disse, ainda, 
303que se o processo seletivo da Unir fosse por meio do Sistema de Seleção Unificada - 
304Sisu, a procura pelo curso seria bem maior, por alunos oriundos de várias regiões. O 
305conselheiro Allysson Viana Marfins retomou a fala e explicou à conselheira Maria do 
306Socorro Gomes Torres que, diferentemente do que ela sugeriu, os alunos, sim, foram 
307ouvidos, em âmbitos e espaços adequados e que, se eles não tinham hoje 
308representação no CONSEC, era por falta de organização, única e exclusivamente, dos 
309discentes. Sobre os elogios feitos anteriormente pela referida conselheira aos docentes 
310do departamento, o conselheiro agradeceu e perguntou, se são tão bons como ela 
311acredita - e motivo pelo qual eles deveriam ficar, na concepção da docente; pela 
312lógica, se não fossem bons, deveriam ir -, por que não deveriam ser ouvidos nessa 
313avaliação interna que fazem do próprio curso através do processo, como também 
314defendeu a conselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira, quando enfatizou que ninguém 
315conhece a realidade departamental como os próprios docentes. O conselheiro, ainda, 
316explanou a preocupação com quem só lia o parecer, pois as incongruências dele 
317passariam como verídicas, como questões de senso comum supracitadas - parecendo 
318que o processo era contrário a elas - e ao dizer que havia viés ideológico - quando o 
319parecerista confundiu hipótese com premissa -, além de ser falacioso ao afirmar algo 
320que não está no processo e, possivelmente, está em desacordo com o que todos os 
321docentes acreditam: "Pela lógica apresentada no processo, a Região Norte (e 
322maiormente o interior) não poderia abrigar a Universidade, não poderia fazer ciência e 
323consequentemente, deixaria de desenvolver melhor o seu capital social.". Isto não 
324poderia estar mais longe da realidade, pois se busca a sobrevida de um curso, 
325mantendo-se no estado, na mesma instituição e na região Norte. Quando o processo 
326fa1a de falta de ambiência acadêmica em Vilhena, o parecerista não é fiel ao dizer que 
3270 documento defende que "só será viável a criação da pós-graduação quando reunida, 
328fisicamente, a outros programas mais maduros"; ora, esta fala do parecerista é que 
329parece possuir um "viés ideológico" - expressão que utilizou -, pois o processo aponta 
330somente uma realidade específica encontrada para o curso de Jornalismo por meio da 
331sua relação com alguns outros que poderiam contribuir para isso. Em outros espaços, 
332inclusive da UNIR, como Rolim de Moura, há mestrados em funcionamento. Por fim, o 
333conselheiro argumentou que a "representatividade", algo que preocupa tanto o 
334parecerista, possivelmente aumentaria com a saída do curso de Jornalismo e a entrada 
335de um curso com mais aderência à realidade local, mais interesse da população de 
336Vilhena; fato que, pela própria lógica do parecerista, deveria ser um argumento em 
337favor da transferência do curso, não de sua permanência, pois e sa 
338"representatividade" do campus aumentaria. Porém, o conselheiro finaliza e salie 



339que isto é também só mais uma hipótese, não uma premissa. Sobre a fala do 
340conselheiro Allysson Viana Martins ao dizer que o conteúdo do relatório são apenas 
341suposições, o relator reafirmou que seu relatório está fundamentado no PPC do curso. 
3420 viés ideológico ao qual faz referência, refere-se à mudança brusca entre a 
343concepção dada ao curso de Jornalismo sobre a sua presença em Vilhena e a 
344concepção que justifica o curso em Porto Velho. A afirmação de que "só será viável a 
345criação da pós-graduação quando reunida, fisicamente, a outros programas mais 
346maduros" é uma percepção indubitável contida nas justificativas apresentadas pela 
347requerente. Quanto ao afirmar que haverá aumento de representatividade do Campus 
348de Vilhena pela inserção de um novo curso, o relator afirmou que evidenciou em seu 
349relatório a ausência de compromissos mais factíveis em curto prazo sobre a instalação 
350de um novo curso em Vilhena em lugar do curso de Jornalismo. Retomada a palavra, o 
351conselheiro Sandro Adalberto Colferai argumentou que, diferente do que procura 
352demonstrar o parecer apresentado, o relato da comissão especial que tratou da 
353possibilidade da transferência do curso de Jornalismo para Porto Velho, no ano de 
3542013, não foi utilizado como parâmetro para o processo agora em trâmite. Antes disso, 
355fora apresentado a título de recuperação de uma linha histórica e como modo de 
356contrapor os argumentos agora presentes que se baseiam na baixa procura do curso 
357em Vilhena, na alta evasão registrada, e em fatores pragmáticos referentes às 
358exigências pedagógicas existentes a partir da vigência dos novos parâmetros 
359curriculares nacionais para o ensino de Jornalismo, vigentes desde 2015. Exemplo 
360destas exigências é a obrigatoriedade da realização de estágio supervisionado. Não há 
361em cidades do interior de Rondônia condições para atender, de modo adequado, este 
362critério, sendo necessário, como ocorre atualmente no curso de Jornalismo da Unir em 
363Vilhena, adaptações que acabam, por vezes, por colocar alunos de Jornalismo no 
364sétimo e oitavo períodos, sob a supervisão de profissionais sem formação superior, a 
365fim de cumprir o estágio obrigatório. Segundo o conselheiro, é fundamental minimizar 
366esta situação a fim de garantir a melhor qualidade no processo de formação de 
367jornalistas. O conselheiro também apontou o uso descontextualizado de artigos 
368científicos de sua autoria, especialmente o artigo publicado em 2010, em que aponta os 
369cenários de comunicação, essencialmente do campo de Jornalismo, em Rondônia, com 
370grande número de veículos de comunicação no interior do Estado, sem que seja 
371destacado, no parecer, que a qualidade e as práticas profissionais estão distantes da 
372necessária profissionalização da área. Com  a voz o relator, disse que em relação à 
373Comissão especial de 2013, como parecerista entende que se os documentos estão no 
374processo, é porque são importantes para o entendimento do que ocorrera com o curso. 
375Por isto, os analisou e emitira o seu parecer. Reafirmou que encontrara um grande 
376distanciamento entre o pensamento do PPC vigente sobre a importância do curso em 
377Vilhena e os argumentos utilizados no processo para a mudança de sede. E, quanto ao 
378artigo citado em seu relatório, este não está descontextualizado. As citações, de autoria 
379do conselheiro Sandro Adalberto Colferai, estão referendadas no Relatório, e o texto 
380fora publicado em 2016, cujo artigo fortalece a permanência do curso em Vilhena. Em 
381seguida, o conselheiro Juliano José de Araújo destacou que o mestrado de Guajará-
382Mirim, apontado na análise do relator, fora fechado. Também destacou que, dentre os 
383cursos elencados na respectiva análise, com baixa procura, o curso de Letras, deste 
384campus, encontra-se com baixo índice de ingressos e formandos. O relator disse, em 
385relação ao Mestrado de Guajará Mirim, que este consta no rol de Mestrados da 
386Universidade. Pediu desculpas por não ter verificado outras fontes. Quanto ao não ter 
387indicado o curso de Letras de Vilhena entre aqueles com baixa procura, considera um 
388erro material, uma vez que esse curso constava em uma das listas e não constava em 
389outra. No entanto, a indicação do curso de Letras em Vilhena como sendo de  ..  a 
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390procura, fortalece ainda mais o seu entendimento quanto a urgência de estudos 
391aprofundados a fim de se verificar a causa real dessa baixa procura. Para finalizar suas 
392considerações, o conselheiro Sandro Adalberto Colferai destacou que, por definição, o 
393campo de atuação do Jornalismo localiza-se em ambientes urbanos, ou por estes 
394profundamente influenciados, o que é condição, mesmo que não suficiente, mas 
395necessària para a área. Deste modo, prosseguiu o conselheiro, a presença do único 
396curso público de Jornalismo na maior cidade do Estado se justifica, uma vez que não 
397há condições para manutenção de dois cursos de jornalismo no âmbito da 
398Universidade Federal de Rondônia. O conselheiro argumentou, a partir da fala da 
399conselheira Maria do Socorro Comes Torres, que destacou a qualidade e o volume do 
400trabalho desenvolvido pelo corpo docente do curso de Jornalismo, como razão para a 
401permanência do curso no campus de Vilhena, que o comprometimento do corpo 
402docente deve ser tomado como elemento necessário para alicerçar a decisão, tomada 
403por unanimidade no Conselho Departamental, a partir de parecer favorável à 
404transferência do curso, emitido pelo representante discente no Condep de Jornalismo, 
405dadas as condições conjunturais presentes em Vilhena. O conselheiro também 
406questionou a afirmação feita, tanto pela conselheira Maria do Socorro Comes Torres 
407como pelo parecerista, de que não haveria segurança quanto à instalação de novo 
408curso no campus de Vilhena, lembrando que faz parte do processo o documento em 
409que a Administração Superior da Universidade Federal de Rondônia, representada pelo 
410reitor Ari Miguel Teixeira 0ff, se compromete a instalar novo curso no campus após a 
411finalização das atividades do curso de Jornalismo. O relator voltou a dizer que, 
412conforme já exposto em seu relatório, não existem garantias a curto prazo - uma vez 
413que o curso sairia a curto prazo - para a instalação de um novo curso. Em seu relatório 
414está nítida sua preocupação com o campus. Finalizadas as discussões referentes ao 
415processo em questão, o presidente propôs ao plenário que a votação fosse nominal. O 
416plenário votou favorável à proposição. Iniciou-se a votação e houve o seguinte 
417resultado: os conselheiros, Allysson Viana Martins, Cláudia Justus Tôrres Pereira, 
418Elisabeth Kimie Kitamura, José Arilson de Souza, Juliano José de Araújo, Sandro 
419Adalberto Colferai e Thales Henrique Nunes Pimenta votaram CONTRÁRIOS ao 
420parecer do relator, totalizando 07 votos. Os conselheiros Josimari dos Santos da 
42lConceição e Maria do Socorro Comes Torres, votaram FAVORÁVEIS ao parecer do 
422relator, totalizando 02 votos. A conselheira Deise de Araújo Rocha absteve-se de votar. 
423Logo, as duas conselheiras que votaram favoráveis ao parecer são contrárias à 
424transferência do curso de Jornalismo para Porto Velho. Somados ao voto do relator, 
425Ronie Peterson Silvestre, totalizam-se 03 votos CONTRÁRIOS à transferência do 
426curso. Os 07 conselheiros que votaram contrário ao parecer são FAVORÁVEIS à 
427transferência do curso. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a 
428presença de todos e deu por encerrada esta sessão. E, para constar, eu, Joice de 
429Moraes, secretária deste Conselho, lavrei esta ata que, se aprovada, será assinada por 
430mim e pelos demais. 
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