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Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos
teve início a reunião ordinária do Departamento de Comunicação Social, na sala de reunião
do Instituto de Ciências Humanas e Letras, com a presença da chefa do Departamento de
Comunicação Social, professora Inara Regina Batista da Costa e dos professores: Allan
Soljenitsin Barreto Rodrigues, Cláudio Manoel de Carvalho, Danilo Egle Santos Barbosa,
Ítala Clay de Oliveira Freitas, Henrique Wendhausen, Ivânia Maria Carneiro Vieira, João
Bosco Ferreira, Jonas da Silva Gomes Júnior, Judy Lima Tavares, Maria da Conceição de
Lima Derzi, Maria Emília Pereira Abbud, Maria Sandra Campos, Rosângela Azedo de
Oliveira. Professores ausentes: Aline Ferreira Lira (ausência justificada), Antonio José
Vale da Costa (ausência justificada), Carlos Alberto Corrêa Dias, Célia Maria da Silva
Carvalho (ausência justificada), Gilson Vieira Monteiro, Laura Jane Bezerra Miranda
(ausência justificada), Luíza Elayne Correa Azevedo (ausência justificada), Mirna Feitoza
Pereira (ausência justificada) e os técnicos Poliana Nascimento Urtiga (ausência
justificada), Rafael de Souza Marques e Shelly Hamonna Sicsú Ribeiro (ausência
justificada). Após informes, foi apresentada a seguinte pauta da reunião: 1 – Informes; 2 –
Homologação dos planos de ensino dos cursos de Jornalismo e de Relações Públicas; 3
– Homologação do resultado da eleição para coordenador do curso de Jornalismo; 4 –
Indicação de membro do Decom para compor colegiado do curso de bacharelado em
administração pública na modalidade EAD; 5 – Projeto profª. Sandra Campos.
DELIBERAÇÕES: 2 – Após a apresentação dos planos de ensino, estes foram aprovados
por unanimidade. 3 – O professor Cláudio Correia procedeu à feita leitura da ata da
Comissão Eleitoral, concluindo como resultado, por 60% dos votos válidos, a eleição do
professor João Bosco Ferreira para coordenador e do professor Antônio José Vale da Costa
para vice coordenador do curso de Comunicação Social – Jornalismo. O colegiado
aprovou, por unanimidade, a eleição dos referidos professores. 4 – A professora Inara
Regina apresentou o processo n° 23105.002307/2013, que solicitava a indicação de um
membro do Decom para compor o colegiado do curso de bacharelado em administração
pública, na modalidade “ensino a distância”. O colegiado aprovou, por unanimidade, o
nome da professora Inara Regina Batista da Costa para fazer parte da referida comissão. 5
– A professora Sandra Campos apresentou o projeto “A descrição dos gêneros discursivos
e textuais nas diferentes formas de comunicação e contextos espaço-temporais, apontandolhes seus traços intertextuais, midiáticos, hipertextuais, polissêmicos, dialógicos e
lingüísticos”, de sua autoria. Após discussão, o presente item de pauta recebeu aprovação
unânime do colegiado; Nada mais havendo a tratar, Profª Inara deu por encerrada a reunião
e eu, Rafael de Souza Marques, lavrei esta ata cuja que será assinada por todos os
presentes.

