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Ao primeiro dia do mês de outubro de 2018, às 10:30 hs, na Sala 214, do CCTA, deu-se 1 
início a reunião ordinária do Colegiado do DEJOR, com as presenças dos professores 2 
Carlos Azevedo, Dinarte Varella, Fabiana Siqueira, Glória Rabay, Joana Belarmino, 3 
Laerte Cerqueira, Margarete Almeida, Marluce Pereira, Patrícia Monteiro, Pedro 4 
Benevides, Sandra Raquew, Sandra Moura, Zulmira Nóbrega e o chefe do 5 
Departamento, professor Edônio Alves. A sessão começou com os informes, momento 6 
em que o professor Carlos Azevedo, presidente da comissão de eleição para nova chefia 7 
e subchefia do Departamento de Jornalismo, falou sobre o andamento das eleições, 8 
quando comunicou ausência de inscrição de chapas até o momento, apesar de 9 
manifestado interesse dos professores Dinarte Varela e Suelly Maux em assumir, 10 
respectivamente, a chefia e subchefia departamental. Na sequência, com a palavra, a 11 
professora Margarete informou a criação do comitê, do qual faz parte, de combate à 12 
violência contra mulher dentro da estrutura do organograma da UFPB, o que lhe confere 13 
caráter permanente. Em seguida, com a chegada do professor Dinarte Varela, o 14 
professor Carlos Azevedo, comunicou inscrição da chapa dos professores Dinarte 15 
Varela e Suelly Maux, confirmando eleição, já antes prevista, para o dia seguinte 16 
(02/10/2018). Ainda dentro do espaço oferecido para informes, a professora Sandra 17 
Moura aproveitou para comunicar a criação do grupo “Narrar”, pelo programa do 18 
Mestrado Profissional em Jornalismo. Encerrados os informes, o colegiado deu início à 19 
discussão do único ponto de pauta: a distribuição de disciplinas para o semestre de 20 
2018.2. O professor Pedro Benevides relatou as disciplinas a serem ofertadas no período 21 
letivo em questão e, enquanto o fazia, os docentes, concomitantemente, manifestavam 22 
interesse por apontar quais disciplinas ministrariam no respectivo semestre. Desse 23 
modo, o planejamento de 2018.1 se manteve inalterado para o semestre 2018.2, com 24 
exceção apenas do que segue: a professora Zulmira Nóbrega assumirá a disciplina 25 
“Gêneros Jornalísticos”, no 1º período; no 3º período, a professora Sandra Moura irá 26 
assumir “Técnica de Reportagem em Base de Dados”; no 4º período, a professora 27 
Glória Rabay ministrará “Jornalismo e Sociedade”; no 5º período, a disciplina 28 
“Jornalismo Multiplataforma I” ficará com a professora Zulmira Nóbrega; já no 6º 29 
período, as disciplinas “Mercado de Trabalho e Empreendedorismo Profissional” e 30 
“Pesquisa Aplicada ao Jornalismo” serão oferecidas em dias trocados (ficando esta 31 
última para a quarta-feira, e a primeira para a quinta-feira) e serão ministradas, 32 
respectivamente, pelas professoras Margarete Almeida e Paula Paes; as disciplinas de 33 
“Estágio Supervisionado”, ofertadas, em 2018.1, no 5 º e 6º períodos, deixarão de ser 34 
disciplinas e passam a ser “atividades”. Sobre o funcionamento dessa nova modalidade 35 
de Estágio Supervisionado, foi sugerido, pela professora Zulmira, que fosse feita 36 
reunião em momento oportuno, o que foi aprovado pelo colegiado. Ainda sobre as 37 
alterações realizadas no planejamento de 2018.1 para 2018.2, a disciplina “Teorias da 38 
Comunicação, oferecida ao curso de Relações Públicas, atualmente ministrada pela 39 
professora Joana Belarmino, será, em 2018.2, ministrada pelo professor Edônio Alves, 40 



encerrando as alterações previstas para o semestre que vem. Durante as discussões para 41 
distribuição das disciplinas, a professora Sandra Raquew sugeriu que, em futura reforma 42 
pedagógica, se alterasse o período de oferta da disciplina “Assessoria de Imprensa” (4º 43 
período atualmente), indicando que a mesma fosse oferecida em períodos iniciais, 44 
compatibilizando sua oferta com os períodos em que os alunos começam a estagiar. O 45 
colegiado relativizou a posição da professora, no sentido de firmar que tal tema é de 46 
natureza pedagógica e, portanto, carece de mais amadurecimento e discussão no que 47 
tange à possível reforma futura. Fora da pauta prevista, a professora Joana Belarmino 48 
pediu que a chefia departamental pleiteasse, junto às instancias da administração 49 
superior desta instituição, a favor da acessibilidade nas comunicações oficiais, que 50 
atualmente, segundo a docente, têm sido realizadas em formato de imagem, criando 51 
barreiras à comunicação de pessoas com deficiência visual, como é o seu caso. Não 52 
havendo mais nada a tratar, portanto, deu-se por encerrada a reunião, e eu Ysabelly 53 
Morais, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os membros deste 54 
Colegiado aqui referenciado. 55 


