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PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO DO CURSO (PACC) 

CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

 

O Plano de ação da Coordenação do Curso de Relações Públicas da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) expressa o comprometimento com um curso cada vez mais 

qualificado e uma permanente aprendizagem entre os diversos públicos com os quais se 

relaciona. O presente documento público segue as diretrizes estabelecidas na portaria n. 

053/2018 da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG), que estabelece normas para 

elaboração do Plano de Ação de Coordenação de Curso. O documento apresentado e discutido 

no Núcleo Docente Estruturante do Curso de Relações Públicas dispõe de indicadores de 

desempenho da coordenação e seu principal objetivo consiste em alinhar o desenvolvimento 

das atividades do curso aos parâmetros de avaliação dos cursos de graduação da Universidade 

Federal do Amazonas. 

Além de cumprir as exigências legais, o referido documento expressa ações e 

oportunidades de melhoria a serem trilhados em 2019, aqui apresentadas sob a forma de ações 

estratégicas. Ao definir objetivos e estabelecer estratégias e metas, de forma articulada e 

coerente, o Curso de Relações Públicas posiciona-se de forma responsável, ética, competente e 

comprometida com a busca do cumprimento de sua missão.  

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa, constantes no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFAM (2016-2025), estão sendo contempladas neste 

documento, buscando-se claramente a promoção de oportunidades de aprendizagem alinhadas 

ao perfil do egresso de Relações Públicas, ao mesmo tempo que procura contemplar os 

indicadores constantes no Instrumento de Avaliação de cursos de Graduação de acordo com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

 

 

Coordenador Prof. Dr. Israel de Jesus Rocha 

Vice Coordenador Prof. Dr. Jonas da Silva Gomes Jr. 
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O CURSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA UFAM 

 

 

O curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Amazonas, criado a partir 

da resolução 005/1977, comemorou, em 2018, 40 anos de existência. Durante esse período, o 

curso passou por diversas alterações até chegar à sua atual configuração. Até 2012, quando o 

novo Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas (PPC) foi aprovado, o curso operava 

com a estrutura curricular de 1984, que já não atendia às profundas mudanças sociais, políticas 

e culturais que se manifestavam na área de relações públicas no Brasil e, especificamente, na 

Região Norte.  

Logo após aprovação da estrutura curricular de 2012, foi consolidado o novo texto das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da área de Relações Públicas, aprovado em setembro de 

2013. A partir de então, surgiu a necessidade de iniciar um processo de avaliação e adequação 

aos novos caminhos apontados pelas Diretrizes, fato ocorrido com as pontuais alterações 

realizadas em 2015.  

Após sete anos de implementação da nova estrutura curricular de 2012 e quatro anos 

das alterações no currículo, iniciamos em 2019 um processo de análise das proposições 

consolidadas no texto do projeto pedagógico do curso frente aos novos desafios sociais e 

educacionais. Durante os eventos comemorativos dos 40 anos do curso, os docentes discutiram 

uma proposta de elaboração de um planejamento com o objetivo de mapear o cenário da área 

de relações públicas e da comunicação e, a partir disso, realizar ajustes no atual Projeto 

Pedagógico de Curso. Este planejamento é o desafio do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

para os anos de 2019 e 2020. 

Nos últimos três anos, o curso de Relações Públicas, além de cobrir a oferta de 

disciplinas, tem ampliado as ações de pesquisa, extensão e inovação, propondo projetos e ações 

de intervenção com envolvimento dos docentes e dos discentes. No ensino, o corpo docente do 

curso tem mantido a regularidade na oferta de disciplinas obrigatórias e, a partir do concurso 

de 2016, do qual foram empossados dois professores, também foi ampliada a oferta de 

disciplinas optativas elencadas no projeto pedagógico do curso. 

Na pesquisa, o curso possui dois grupos certificados pelo CNPQ. Nos últimos 3 anos, 

foram propostos 27 projetos de iniciação científica (PIBIC), envolvendo 27 estudantes 

bolsistas e voluntários. Os planos de trabalho de iniciação científica estão vinculados, em parte, 
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a projetos mais abrangentes propostos pelos docentes, autossustentáveis ou com financiamento, 

devidamente registrados no Portal Lira da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPESP), somando um total de 07 projetos de pesquisa. 

Na extensão, os docentes têm realizado ações pelo Programa de Atividade Curricular 

de Extensão (PACE) e pelo Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), engajando 

em torno de 40 estudantes do curso em ações com públicos internos e externos à Universidade. 

Além dos programas consolidados de pesquisa e extensão, a Ufam tem estimulado a 

participação dos docentes em projetos de inovação tecnológica. No ano de 2018, docentes do 

curso propuseram dois projetos com estudantes voluntários para desenvolver ações inovação 

voltadas para assessoria de comunicação em incubadoras tecnológicas e criação de aplicativos 

para celular.  

A partir dessa breve contextualização do curso de Relações Públicas, este plano de 

ação procura apresentar propostas que serão implementadas durante os dois semestres do ano 

de 2019. As ações procuram contribuir não só para o aprimoramento das práticas pedagógicas 

já desenvolvidas no curso, como também permitir novas práticas que estejam de acordo com as 

necessidades decorrentes dos desafios contemporâneos enfrentados pela Universidade Federal 

do Amazonas e, em particular, pelo curso de Relações Públicas. 

 

1. ENSINO E VIDA ACADÊMICA 
 

Em 2010, o MEC instituiu uma Comissão de especialistas que ficou responsável por 

fazer um levantamento sobre as necessidades de mudanças nos cursos de Relações Públicas no 

Brasil. A comissão realizou diversas consultas e audiências para ouvir os diversos segmentos 

da área. O parecer gerado a partir do processo avaliativo apontou a necessidade de atualização 

das Diretrizes Curriculares do Curso (DCN) de Relações Públicas, aprovadas em 2013.  

As novas diretrizes curriculares para os cursos de Graduação em Relações Públicas 

estão relacionadas com a emergência da comunicação digital e com as exigências sociais, 

culturais, políticas e econômicas do mundo contemporâneo, espelhando demandas e 

necessidades da sociedade e dos mercados de trabalho. As DCN indicam os parâmetros básicos 

de organização pedagógica de um curso, que se consolidam no seu projeto pedagógico (PPC). 

Neste sentido, a coordenação do curso de Relações Públicas incentivará o ensino, notadamente 

por meio de: 
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1.1 INOVAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

 

Objetivos: Mapear as práticas inovadoras de ensino no Curso. 

Metas: Apresentar um mapeamento de novas práticas pedagógicas no âmbito do curso 

durante 2019 e 2020. 

 

Estratégia Indicadores 

Estimular a realização de Projetos 

Integradores entre as disciplinas do Curso; 

1 projeto desenvolvido por ano. 

 

Planejamento do uso integrado do 

laboratório por meio criativo, interativo e 

interdisciplinar para inovações abertas, a 

fim de envolver diferentes disciplinas.   

 

 

Apresentação de um planejamento do uso do 

laboratório específico de Relações Públicas.  

 1.2 BIBLIOGRAFIA DO CURSO 

 

Objetivos: Ampliar o número de obras específicas no Acervo da Biblioteca. 

 

Meta: Aumentar em 20% até o final de 2019.  

 

Estratégia Indicadores 

Solicitar aos órgãos superiores a aquisição 

das bibliografias básicas e 

complementares do Curso. 

Número de títulos adquiridos por ano.   

 

OBS: Relacionada ao item: Aquisição contínua de títulos de livros para manter atualizado o 

acervo das bibliotecas. Detalhamento do projeto/objetivo 1.1.1 (PDI-UFAM, 2016-2025) 

 

1.3 EGRESSOS    

 

Objetivo: Acompanhar os egressos do curso para verificar o perfil, trajetória, necessidades 

locais e novas práticas emergentes relacionadas ao curso.  

 

Meta: Realizar 2 pesquisas aplicadas em 2019.   

 

Estratégia Indicadores 

Realização de pesquisas sobre egressos 

da graduação.  

 

Desenvolver um projeto de pesquisa; 

Pesquisa concluída e analisada com no mínimo 

30% dos egressos do curso em 2019-2020. 

 

Planejamento e execução, em até 24 meses. 

 

OBS: Aproveitar os resultados para subsidiar mudanças no PPC.  

 

1.4 REVISÃO DO PPC  
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Objetivo: planejar uma nova proposta de Projeto Pedagógico do Curso por meio de um 

processo participativo.  

Meta: Apresentar um plano para subsidiar elaboração de PPC até 2020.  

  

Estratégia Indicadores 

Promoção de reuniões de trabalho com 

o NDE para a avaliação e revisão do 

PPC.  

4  Reuniões ano.  

PPC revisado a cada 24 meses.  

 

 

 

2. PESQUISA 

 

A Pesquisa é considerada “atividade indissociável do ensino e da extensão, visa à 

geração e à ampliação do conhecimento, estando necessariamente vinculada à criação e à 

produção científica ou tecnológica” (PDI-UFAM, 2015, p.126). No que diz respeito à pesquisa 

em Relações Públicas, ela torna-se elemento crucial na diferenciação acadêmica e profissional.  

A pesquisa científica tem como principal fundamento a busca por respostas a 

problematizações científicas, levando em conta aspectos metodológicos, referenciais teóricos e 

interpretação de resultados. A pesquisa científica torna-se um elemento fundamental na busca 

de respostas aos questionamentos específicos da área de RP, proporcionando soluções aos 

modernos desafios práticos e teóricos da atividade. Nesse sentido, as RPs têm avançado 

significativamente no âmbito da pesquisa. 

 

2.1 PRÊMIOS E PRODUÇÃO INTELECTUAL   

 

Objetivo: Apoiar a participação em prêmios e a produção intelectual dos docentes e 

discentes.  

 

Meta: Conquistar 1 prêmio nacional e 2 regionais em 2019.    

 

Estratégia Indicadores 

Dar visibilidade aos prêmios e 

produções decorrentes de pesquisas 

realizadas pelos docentes e discentes do 

curso.  

Realizar uma mostra anual de atividades 

desenvolidas no curso. 

 

 

 

 

40% dos estudantes desenvolvendo projetos 

institucionais por ano. 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA ÁREA  
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Objetivo: Estimular a participação dos discentes em eventos locais, regionais e nacionais da 

área  

 

Meta: Participação de 20% do corpo discente em eventos anualmente.   

 

Estratégia Indicadores 

Estimular a participação no Congresso 

da Abrapcorp, Intercom e outros 

eventos da área de comunicação e 

relações públicas; divulgar na página do 

Facebook;  

Número de inscritos nos eventos. 

 

Registro das publicações nos Anais e das 

comunicações dos eventos.  

 

 

2.3 ESTÍMULO A PRODUÇÃO DOCENTE E DISCENTE  

 

Objetivo: Estimular a participação docente e discente em produções técnicas e científicas 

das áreas de comunicação, relações públicas e afins. 

 

Meta:  Duas produções por docente do curso por ano.  

 

Estratégia Indicadores 

Estimular a participação dos docentes 

em publicações em periódicos; 

 

Estimular a participação dos estudantes 

em produções técnicas e científicas  

Ofertar cursos de preparação e 

adequação de artigos para publicação; 

 

Produzir e divulgar informações sobre 

canais de acesso às publicações.   

Nove artigos publicados anualmente pelos 

docentes e discentes do curso; 

 

Abertura de 1 turma com 20 participantes nos 

minicursos de metodologia ao ano;  

 

Número de informações disponíveis sobre 

publicações na área de comunicação e relações 

públicas.  

 

 

3. EXTENSÃO 

 

A Coordenação do Curso de Relações Públicas (UFAM), em consonância com o PDI-

UFAM, acredita que o desenvolvimento de ações de extensão é fundamental para formação 

dos nossos discentes, em especial pelo fato de contribuir para uma formação cidadã e para o 

fortalecimento de ações sociais, culturais e políticas.  

Nesse sentido, a Coordenação buscará atrelar-se às diretrizes da Política de Extensão 

da UFAM, com o intuito de reorganizar a sua atuação, bem como orientar, apoiar e 

acompanhar as ações extensionistas do Curso, buscando fomentar ações de extensão 

inovadoras. Pretende-se, assim, estimular o desenvolvimento extensionista, considerando-o 



 

Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Faculdade de Informação e Comunicação 
Coordenação do Curso de Comunicação Social – Relações Públicas 

 

 

8 
 

como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade 

(FORPROEX, 2001)
1
.  

Ademais, é preciso considerar que o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 

nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, para o decênio 2014-2024, que em sua meta 12, estratégia 

12.7, prevê assegurar a destinação de, no mínimo, dez por cento do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão 

universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 

Neste sentido, propõem-se as seguintes ações:  

 

3.1 RECEPÇÃO DOS CALOUROS 2019   

 

Objetivo: Apoiar a realização da Recepção dos Calouros 2019.  

 

Meta: Realizar 1 semana de acolhida.  

  

Estratégia Indicadores 

Realizar, juntamente com o Centro 

Acadêmico, uma semana de recepção 

dos ingressantes no Curso de RP em 

2019. 

 

Realização do evento. 

 

40% do corpo discente.  

3.2 CURSOS DE EXTENSÃO   

 

Objetivo: Ofertar cursos que ampliem as possibilidades de formação, levando em conta a 

aderência à formação geral e específica dos discentes. 

 

Metas: Realizar, no mínimo, 4 cursos ou projetos de extensão universitária por semestre 

letivo.  

 

Estratégia Indicadores 

Convidar egressos para ministrar cursos 

e workshops para incentivar a formação 

complementar em Comunicação e 

Relações Públicas.  

Número de discentes participantes.   

 

Número de eventos realizados por semestre.  

 

 

Estabelecer parcerias com outros cursos 

da UFAM a fim promover cursos de 

Extensão. 

20 discentes participantes por atividade.   

 

03 oficinas realizadas por semestre.  

                                                 
1
 FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. 

Plano Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001. (Extensão Universitária, v.1). 
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3.3 ESTÍMULO A EXTENSÃO   

 

Objetivos: Ampliar e fortalecer as ações de extensão universitária no âmbito do Curso;   

 

Metas: Ampliar o número de projetos de extensão até 2020; ampliar o número de alunos 

extensionistas no Curso.   

 

Estratégia Indicadores 

Estimular a integração entre projetos e 

ações de extensão entre os docentes, 

visando assegurar a carga horária 

mínima destinada às ações de Extensão 

(PDI-UFAM);   

 

12 projetos submetidos e aprovados em atividades 

de extensão por ano. 

 

 

OBS: Será aprovada uma Resolução 

que assegure carga horária mínima 

destinada às ações de Extensão em 

todos os Projetos Pedagógicos de 

Cursos.  

 

10% dos discentes inscritos nas atividades de 

extensão por ano. 

 

 

 

 

4. GESTÃO 

 

A gestão do curso de Relações Públicas busca levar em conta a autoavaliação 

institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo 

do planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela comunidade 

acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso. Nesse sentido, 

buscará aprimorar:  

 

4.1 COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO AO CORPO DISCENTE 

 

Objetivo: Ampliar a utilização dos canais de comunicação do curso e assistência aos 

discentes do curso. 

 

Meta:  

 

Estratégia Indicadores 

Utilização dos canais do Curso nas 

ações institucionais de divulgação e 

atendimento; 

 

Realização de uma pesquisa sobre o uso dos 

canais institucionais do curso;  

 

Manter as rotinas de atendimento aos  
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estudantes do curso.  

 

4.2 EVASÃO E RETENÇÃO  

 

Objetivo: Analisar o quadro de evasão e retenção de discentes na graduação. 

 

Meta: Identificar até dezembro de 2019 as principais causas de evasão e retenção do curso. 

 

Estratégia Indicadores 

Orientar sobre as ações de assistência 

estudantil e apoio institucional da 

UFAM; 

Aumentar o número de beneficiados da 

assistência estudantil; 

 

Número de estudantes beneficiados por ano.  

Mapear os números de evasão e 

retenção dos estudantes do curso. 

 

Formulários da Proeg com dados de retenção e 

evasão. 

4.3 DIGITALIZAÇÃO E USO DE REPOSITÓRIO 

 

Objetivos: Reduzir insumos relacionados ao consumo elétrico e impressão de documentos.  

 

Metas: Economizar 50% dos insumos. 

 

Estratégia Indicadores 

Disponibilização dos TCCs no 

repositório institucional da FIC 

Número de TCCs disponibilizados no repositório 

e site institucional do curso. 

 

Digitalização de processos, rotinas e 

documentos relacionados ao curso de 

relações públicas.  

 

Digitalização de documentos antigos do 

curso de relações públicas 

Número de soluções implantadas a cada 12 meses.  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 1 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS DA FACULDADE 2 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,  REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 3 

2019, ÀS 14h00min. Ao terceiro dia de maio do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas, 4 

na sala da coordenação do curso de Relações Públicas, teve início a reunião ordinária do 5 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Comunicação Social - Relações Públicas, 6 

com a presença do coordenador do curso e presidente do NDE, professor Israel Rocha, e os 7 

docentes membros Aline Ferreira Lira, Judy Lima Tavares Sales, Laura Jane Vidal Bezerra, 8 

Jonas da Silva Gomes Júnior, Maria Emilia Abbud. A professora Célia Maria Carvalho teve 9 

sua ausência justificada. Após chamada, o presidente do Núcleo Docente estruturante fez a 10 

leitura da pauta: Informes; ITEM 01 – Aprovação da Ata do dia 25 de outubro de 2018; ITEM 11 

02 – Apresentação do plano de ação da coordenação de relações públicas; ITEM 03 - 12 

Agexcom. Como não houve pedidos de informes, o presidente do NDE abriu espaço para 13 

inclusões. A professora Aline Lira solicitou INCLUSÃO para tratar da organização do grupo 14 

de trabalho sobre a avaliação e planejamento do curso de relações públicas durante o ano de 15 

2019. Após inclusão prosseguiu-se com o primeiro ponto da pauta. ITEM 01 – Apresentação 16 

da Ata do dia 28 de outubro de 2018. Os membros presentes aprovaram por 5 votos e uma 17 

abstenção o texto da ata da última reunião do NDE. No ITEM 02 – Os professores Israel 18 

Rocha e Jonas Gomes Jr. apresentaram o plano de ação da coordenação, que será executado em 19 

2019. Os professores informaram que o plano agora é uma exigência da PROEG a partir da 20 

Resolução 053/2018. O presidente do NDE esclareceu que o plano precisa ser discutido e 21 

aprovado no NDE, em seguida aprovado em Colegiado e encaminhado para aprovação no 22 

Conselho Diretor da Faculdade de Informação e Comunicação. Só então enviado para a Pró-23 

Reitoria de Graduação. Após apresentação e ajustes no texto apresentados pelos professores 24 

durante a reunião, o NDE aprovou por unanimidade o Plano de Ação da Coordenação de 25 

Relações Públicas. ITEM 03 – Forma de ingresso na Agexcom. Em reunião realizada entre os 26 

professores Israel Rocha, Judy Tavares e Laura Jane Vidal, foi discutida uma nova forma de 27 

ingresso na Agexcom. A sugestão encaminhada na reunião e apresentada ao NDE foi a criação 28 

de uma comissão de seleção e a elaboração de um novo edital com regras de acesso e uso da 29 

Agência Experimental. Após apresentação da proposta foram definidos os membros da 30 

FIC
Destacar

FIC
Destacar
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comissão, composta pelos professores Israel Rocha, Jonas Gomes Jr., Judy Tavares e Laura 31 

Jane Vidal. A comissão ficará responsável por apresentar a forma de ingreesso e uma nova 32 

metodologia de trabalho a ser executado na  Agexcom. Depois de composta a comissão de 33 

seleção da Agexcom a reunião seguiu com a INCLUSÃO da proposta feita pela professora 34 

Aline Lira. Após esclarecimentos sobre a comissão que desenvolveria a avaliação e 35 

planejamento do curso de Relações Públicas para subsidiar um novo projeto pedagógico de 36 

curso, foi definido que o trabalho será desenvolvido por todos os membros do NDE. Ficou 37 

resolvido que, em reunião futura, serão definidas pelo presidente do NDE e membros as 38 

atividades necessárias para avaliação e o planejamento do curso. Nada mais havendo a tratar, o 39 

presidente do NDE deu por encerrada a reunião, cuja ata segue assinada por todos os presentes. 40 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS DA FACULDADE DE 2 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – FIC, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 3 

2019, ÀS 14H. Ao terceiro dia de maio de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala da 4 

Coordenação do curso de Relações Públicas da Faculdade de Informação e Comunicação – 5 

FIC, teve início a reunião ordinária do Colegiado do curso de Comunicação Social – Relações 6 

Públicas da FIC, com a presença do presidente do Colegiado, professor Israel Rocha, e os 7 

seguintes membros: professores Aline Ferreira Lira, Judy Lima Tavares Sales, Laura Jane 8 

Vidal Bezerra, Maria Emilia de Oliveira Pereira Abbud e o representante discente Mateus 9 

Pacheco. A professora Célia Maria Carvalho, o professor Jonas Gomes Jr. e o representante 10 

dos TAE’s tiveram suas ausências justificadas. O Prof. Israel de Jesus Rocha abriu espaço para 11 

os informes. O INFORME 01: Participação no Congresso da ABRAPCORP. A professora 12 

Aline Lira e o professor Jonas Gomes Jr. participarão do congresso da Abrapcorp que será 13 

realizado nos dias 06, 07 e 08 de maio, em São Paulo, no qual apresentarão trabalhos 14 

resultantes de pesquisas desenvolvidas no âmbito do curso. No INFORME 02: Sala do grupo 15 

de pesquisa em Relações Públicas, a professora Aline Lira comunicou que o Grupo de 16 

Pesquisa em Relações Públicas recebeu uma sala no segundo andar do bloco Erasmo Linhares 17 

e alguns equipamentos, além do recurso já aprovado pelo edital de pesquisa da Ufam. 18 

Aproveitou a oportunidade para convidar os membros do Colegiado para participar da 19 

inauguração do espaço. No INFORME 03 o professor Israel informou que na última reunião 20 

do Condir foi aprovada a ocupação da sala de professor que estava vazia no segundo andar do 21 

Erasmo Linhares pela professora Carla, atual coordenadora acadêmica da FIC. Além disso, o 22 

Condir aprovou que o afastamento de professor que gere vaga para substituto devera 23 

disponibilizar sua sala para o professor substituto contratado para reposição. Após conclusão 24 

dos informes, a professora Judy Tavares solicitou INCLUSÃO para discussão sobre uma 25 

abertura do curso de Relações Públicas para receber congresso da Abrapcorp na região norte. 26 

Após os informes e inclusão seguiu-se a leitura dos pontos de pauta. PONTO DE PAUTA 01 - 27 

Aprovação da ata da reunião anterior, de 28 de fevereiro de 2019; PONTO DE PAUTA 02 - 28 

Aprovação dos planos de ensino das disciplinas: Relações Públicas Comunitárias, 29 

Fundamentos de Jornalismo, Comunicação na Gestão Pública e Legislação e ética em Relações 30 
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Públicas; PONTO DE PAUTA 03 - Distribuição das disciplinas para o semestre de 2019.2; 31 

PONTO DE PAUTA 04 - Planos de ensino no E-campus. PONTO DE PAUTA 05 - 32 

Aprovação do Plano de Ação da Coodenação de Relações Públicas. PONTO DE PAUTA 06 - 33 

Calendário de reuniões de Colegiado. Após apresentados os pontos da pauta da reunião 34 

ordinária deu-se prosseguimento à reunião. No PRIMEIRO PONTO DE PAUTA foi 35 

apresentada a ata da reunião ordinária do dia 28 de fevereiro de 2019 para apreciação dos 36 

membros do colegiado, a qual foi aprovada por cinco votos e uma abstenção. Em seguida, no 37 

SEGUNDO PONTO DE PAUTA, o professor Israel Rocha solicitou a Mateus Bento que 38 

apresentasse os planos de ensino das disciplinas Relações Públicas Comunitárias, Gestão da 39 

Comunicação Pública, Fundamentos de Jornalismo e Legislação e ética em Relações Públicas. 40 

Após apresentação dos planos pelo professor Mateus Bento o presidente do Colegiado abriu 41 

para votação. Os planos de ensino do professor Mateus Bento foram aprovados por 42 

unanimidade. No TERCEIRO PONTO DE PAUTA, o professor Israel Rocha apresentou a 43 

distribuição de disciplinas do semestre de 2019.2, sendo necessário apenas o ajuste de horário 44 

da disciplinas Produção textual para meios impressos, turma 02, da professora Laura Jane 45 

Vidal. Para fechar o ponto sobre a distribuição das disciplinas o presidente do Colegiado 46 

registrou o retorno da professora Inara Costa com as disciplinas de Teorias das Relações 47 

Públicas e Gestão de Eventos para o semestre 2019.2. Após apresentação o Colegiado decidiu 48 

por unanimidade aprovar a distribuição das disciplinas para o semestre 2019.2. O QUARTO 49 

PONTO DE PAUTA – Planos de ensino no ecampus, o presidente do Colegiado apresentou a 50 

nova portaria da Proeg 013/2019 que determina a realização do trâmite dos planos de ensino 51 

exclusivamente no ecampus. Após exposição dos processos que envolvem a criação dos planos 52 

no ecampus foi submetido para aprovação a elaboração dos planos de ensino para o semestre 53 

de 2019.2 pelo E-campus. Por unaminidade o Coledigado decidiu que fará os ajustes 54 

necessários para tramitar os planos de ensino via ecampus. No QUINTO PONTO DE 55 

PAUTA foi apreciado o Plano de ação da coordenação do curso de Relações Públicas já 56 

discutido, corrigido e avaliado pelo Núcleo Docente Estruturante. Após apresentação o Plano 57 

foi aprovado por unanimidade pelos membros do Colegiado. No SEXTO PONTO DE 58 

PAUTA o professor Israel Rocha apresentou uma proposta de calendário de reuniões do 59 

Colegiado. Após discussão ficou decidido que as reuniões ordinárias de Colegiado serão 60 



 

Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Faculdade de Informação e Comunicação 
Coordenação do Curso de Comunicação Social – Relações Públicas 

 

 

Av. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000, Coroado, Campus Universitário 
Bloco Administrativo n.º 01 – Pavilhão Eulálio Chaves – Setor Norte 

CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4547 
 

realizadas preferencialmente na segunda semana de cada mês. Após discussão do último ponto 61 

de pauta foi apresentada a INCLUSÃO. A professora Judy Tavares sugeriu que aprovemos no 62 

Colegiado uma manifestação de interesse em receber evento da Abrapcorp e que os professores 63 

Aline Lira e Jonas Gomes Jr. apresentem, caso exista espaço no Encontro da Abrapcorp, nosso 64 

interesse em receber o evento na região norte. Nada mais havendo a tratar, o presidente do 65 

Colegiado deu por encerrada a reunião e lavrou esta ata que segue aprovada e assinada por 66 

todos os presentes. 67 





Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Faculdade de Informação e Comunicação 

 
 

 

Av. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000, Coroado, Campus Universitário 
Bloco Administrativo n.º 01 – Pavilhão Eulálio Chaves – Setor Norte 

CEP: 69077-000 – Manaus/AM Telefones: (92) 3305-4547 
 

 1 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 2 
REALIZADA NO DIA 30.05.2019 ÀS 14H NA 3 
SALA ANA DÉLIA ALBUQUERQUE – 4 
BLOCO ERASMO LINHARES. 5 

 6 
PRESENTES: Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues (presidente), Dayse Botelho, Eliane 7 

Silveira Gonçalves, João Bosco Ferreira, Gleilson Medins de Menezes, Renan Albuquerque, 8 

Israel Jesus Rocha, Leandro Coelho de Aguiar e Wilma Cristina Macedo de Pontes. 9 

INFORMES: A professora Dayse Enne informou que o Curso de Biblioteconomia recebeu 10 

uma comissão do MEC e que obteve a nota 4 na avaliação. PAUTAS: Item 1 - Apreciação da 11 

ata da reunião ordinária do dia 26.04.2019; Item 2 - Processo 23105.000119/2019 -  Ad 12 

Referendum para renovação de Professor Substituto da Faculdade de Informação e 13 

Comunicação - FIC; Item 3 – Processo 23105.089687/2019 - Ad Referendum que 14 

composição da Banca Examinadora  para o Concurso de Carreira de Fotojornalismo da 15 

Faculdade de Informação e Comunicação - FIC; Item 4 - Processo 23105.001440/2019- Plano 16 

de Ação da Coordenação de Relações Públicas; Item 5 - Processo 23105.001371/2019 - 17 

Solicitação de abertura para seleção para contratação de professor substituto para Faculdade de 18 

Informação e Comunicação - FIC; Item 6 - Processo 23105.001439/2019 - Relatório Parcial do 19 

Estágio Probatório do período dezembro/2018  a  maio/2019 da Professora Me. Grace Soares 20 

Costa do Curso de Jornalismo  da Faculdade de Informação e Comunicação - FIC. Relatora: 21 

Carla Mara da Silva Silva; Item 7 - Processo 23105.006077/2018 - Progressão para Asstente 22 

Nível IV Classe "B" da Professora  Esp. Dayse Enne Botelho do Curso de Biblioteconomia da 23 

Faculdade de Informação e Comunicação - FIC. Relatora: Carla Mara da Silva Silva. 24 

INCLUSÕES DE PAUTA: Item 8 – Abertura de concurso público para o magistério 25 

superior para o Curso de Jornalismo em razão da aposentadoria do professor Antônio 26 

José Vale da Costa; Item 9 - 5º Relatório Parcial de Estágio Probatório do professor 27 

Leandro Aguiar; Item 10 – Relatório Final de Estágio Probatório do professor Leandro 28 

Aguiar; Item 11 – Processo 23105.001479/2019 RIT´s 2018/2 dos professores Célia 29 

Carvalho, Cleiton, Eliane Gonçalves, Raimundo Martins, Kátia Cavalcante, Regina Lúcia e 30 

Vanuza Borges.  DELIBERAÇÕES: Item 1 – APROVADA por unanimidade com a ata da 31 

reunião ordinária de 26.04.2019 com as alterações sugeridas. Item 2 - APROVADA por 32 

unanimidade o Ad Referendum da Direção da FIC para renovação dos contatos de Professor 33 

FIC
Destacar
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Substituto dos docentes EDILENE MAFRA MENDES DE OLIVEIRA, BEATRIZ SILVA 34 

GOES, MATEUS DA SILVA BENTO e CLEITON DA MOTA DE SOUZA. Item 3 - 35 

APROVADA por unanimidade o Ad Referendum da Direção da FIC que compôs a Banca 36 

Examinadora  para o Concurso de Carreira na área de Fotojornalismo. Item 4 - APROVADA 37 

por unanimidade o Plano de Ação da Coordenação de Relações Públicas - Processo 38 

23105.001440/2019. Item 5 - APROVADA por unanimidade a solicitação de abertura para 39 

seleção para contratação de professor substituto - Processo 23105.001371/2019. Item 6 - 40 

APROVADA por unanimidade o Relatório Parcial do Estágio Probatório do período 41 

dezembro/2018  a  maio/2019 da Professora Me. Grace Soares Costa do Curso de Jornalismo  - 42 

Processo 23105.001439/2019. Item 7 - APROVADA por unanimidade a Progressão para 43 

Asstente Nível IV Classe "B" da Professora  Esp. Dayse Enne Botelho do Curso de 44 

Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação - Processo 23105.006077/2018. 45 

Item 8 - APROVADA por unanimidade abertura de concurso público para o magistério 46 

superior para o Curso de Jornalismo em razão da aposentadoria do professor Antônio José Vale 47 

da Costa com os seguintes requisitos, temas de estudo e área de conhecimento: Regime de 48 

Trabalho 40h DE, Área de Conhecimento em Radiojornalismo e Teorias do Jornalismo. 49 

Graduação: Comunicação Social-Jornalismo, ou Jornalismo; Titulação: Doutorado em Ciências 50 

da Comunicação, ou Comunicação, ou Jornalismo, ou Sociedade e Cultura na Amazônia, ou 51 

Ciências do Ambiente. Temas para estudo: 1- Radiojornalismo na Era Digital; 2- Princípios e 52 

Abordagens Teóricas dos Estudos do Radiojornalismo; 3- História do Rádio no Brasil e na 53 

Amazônia; 4- A Convergência de Formatos no Radiojornalismo e seus Processos de Produção, 54 

Emissão e Recepção; 5- Epistemologia, Fundamentos e Teorias do Jornalismo; 6- Métodos e 55 

Técnicas de Pesquisa em Jornalismo; 7- Legislação, Normas e Ética Aplicadas ao Jornalismo; 56 

8- O Papel do Jornalismo nas Democracias e sua Função Social. 9- Gêneros Jornalísticos: 57 

questões teóricas e suas aplicações; 10- O Valor Notícia e a Credibilidade do Jornalismo em 58 

Tempos de Pós-Verdade. Item 9 - APROVADO por unanimidade o 5º Relatório Parcial de 59 

Estágio Probatório do professor Leandro Aguiar. Item 10 - APROVADO por unanimidade o 60 

Relatório Final de Estágio Probatório do professor Leandro Aguiar. Item 11 - APROVADOS 61 

por unanimidade os RIT´s 2018/2 dos professores Célia Carvalho, Cleiton, Eliane Gonçalves, 62 

Raimundo Martins, Kátia Cavalcante, Regina Lúcia e Vanuza Borges. Nada mais havendo a 63 

FIC
Destacar
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ser tratado, o presidente Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues, deu por encerrada a reunião, eu  64 

lavrei e assino a presente ata.  65 

 
Manaus, 30 de Maio de 2019 

 
 

                                                      
    
 
 


