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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 230 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 230 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSECNiIhena, realizada em 02 de 
março de 2018, às 15 horas, na sala da 
Direção do campus da Unir de Vilhena 

3Aos três dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, às quinze horas, na sala da 
4Direção deste campus, reuniram-se, sob a presidência do Diretor, professor doutor 
-:)Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do Conselho de Campus - 
3Consec, para a ducentésima trigésima sessão ordinária. Estiveram presentes os 
7seguintes membros: Alexandra Martins de Espíndula, Allysson Viana Martins, Cláudia 
3Justus Tôrres Pereira, Deise de Araújo Rocha, Elizângela Maria Oliveira Custódio, 
Josimari dos Santos da Conceição, Mansa Fernandes, Ronie Peterson Silvestre e 

1]Sandro Adalberto Colferai. Confirmado quórum, o presidente declarou aberta a sessão 
licom os cumprimentos aos presentes e, em seguida, transferiu a palavra aos membros 
12para a exposição de seus informes. Informe 1) A Conselheira Cláudia Justus Tôrres 
13Pereira informou que recentemente tomou posse como membro do Consea e pôs-se à 
14disposição do campus, como representante docente naquele Conselho. A conselheira 
li-será membro da Câmara de Graduação - CGR. Informe 2) Ainda com a palavra a 
13conselheira, disse que o laboratório da Brinquedoteca tem finalidades específicas 
17destinadas ao trabalho de ensino, pesquisa e extensão e está vinculada ao 
ladepartamento acadêmico de Ciências da Educação de Vilhena. Segundo o Regimento 
l9lnterno da Brinquedoteca do curso de Pedagogia, Capítulo V, das Regras de 
29funcionamento da Brinquedoteca, Artigo 14, aquele laboratório deve ser utilizado para 
21aulas de demonstração ou aulas práticas, as quais deverão ser requisitadas com 
22antecedência de 48 horas ao/à coordenador(a). Informe 3) O Conselheiro Ronie 
23Peterson Silvestre falou sobre a visita in loco do Mec, no mês de fevereiro passado, por 
24ocasião do processo de reconhecimento do curso de Administração. A Comissão 
25atribuiu a nota 03 ao curso. Findados os informes dos membros, passou-se aos da 
23presidência. Informe 1) O presidente falou acerca das cerimônias de colações de grau 
27que acontecerão nos dias 13 e 14 de março. Devido às alterações na agenda do Vice-
28Reitor, este permanecerá no campus apenas no dia 13, e a sessão do dia 14, deverá 
29ser presidida pelo Diretor. No dia 13, às 19 horas e 30 minutos, colarão grau os 
31ormandos dos cursos de Jornalismo, Letras e Pedagogia. No dia seguinte, às 20 
3 1horas, serão os formandos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Para o 
32dia 13, às 15 horas, na sala da Direção, o Vice-Reitor solicita a presença de todos os 

1  jdLuQrro 



33chefes de departamento, o representante dos técnicos administrativos e, se houver, da 
34classe discente, a fim de tratar do assunto referente à Estatuinte. Informe II) 
35Comuftcou que das vagas para docentes destinadas à Unir, pelo Ministério da 
36Educação, duas serão para este campus, e ambas para o Departamento de 
37Administração. Sendo que uma delas trata-se de reposição e outra para complemento 
38do quadro de docentes daquele departamento. A distribuição de todas as vagas 
39destinadas à Unir é ato discricionário da Reitoria. Informe III) Informou que o portão da 
401ateral do campu.s está danificado e permanecerá fechado em definitivo, por questões 
41de segurança; logo, o trânsito de veículos se dará pela guarita. Informe IV) Em 
42fevereiro passado, a biblioteca local recebeu prateleiras adquiridas com o recurso 
43destinado a bens de capital. Os valores ultrapassaram o orçamento do campus e foram 
4.4quitados pela instituição. Informe V) Ressaltou que nos dias 22, 23 e 24 de maio de 
452018, será realizado neste campus, o XVII Intercom Norte. Maior evento regional de 
46comunicação. Esperamos a participação de no mínimo mil pessoas, entre docentes, 
47pesquisadores e acadêmicos de diferentes instituições e níveis de formação, 
48proporcionando o mais alto grau de diálogo e intercâmbio entre aqueles agentes 
49interessados na problemática da comunicação. Ago que não se reproduz em nenhum 
50outro evento realizado pelo campo da Comunicação no Brasil. Salientou que é a 
51pmimeira vez que o lntercorn sairá do circuito das capitais para ser realizado numa 
52cidade do interior. Informe VI) Informou que as doze lousas de vidro, adquiridas com 
53orçamento de 2017, foram instaladas. A aquisição visou à melhoria dos laboratórios e 
54auditórios do campus. Entre os locais contemplados com as lousas, estão o Laboratório 
55de Estudos Peclagógicos, Laboratório Multimídia, Laboratório ce Línguas, Auditório do 
56Prédio Central, Auditório da Biblioteca e a Sala de Estudos Coletivos (biblioteca). 
571nforme VII) Partilhou que o servidor eletricista de Porto Velho, Francisco José Pereira 
53Lima, esteve em Vilhena, no período de 20 a 24 de fevereiro, realizando a correção de 
59diversos problemas elétricos, corro a instalação dos aparelhos de ares-condicionados 
6Oda sala dos professores, a falta de tornadas elétricas co Dejor e reparos na urninação 
61interna do camptÀs. Finalizados os informes, o presidente pôs em votação a retirada do 
62item 1 da pauta, devido ao equívoco da sua inclusão uma vez que o processo 
63encontra-se com a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente, para análise 
6.4da 3a  e última fase do estág o probatório do requerente. O plenário aprovou a retirada, 
65por unanimidade. Em seguida, pôs em votação a inclusão do processo 
6523118.00048012018-24 - Credenciamento de Professor - Credenciarnento de 
67professor voluntário - Andréa Priscila Bertozzi, Requerente: Fernanda Emanuele 
63Souza de Azevedo. Relator: Sandro Adalberto Colferai. Os conselheiros aprovaram a 
69inclusão, por unanimidade; logo, este oassou a ser o último item a ser deliberado nesta 
70sessão. Por fim, iniciou-se as deliberações sobre a pau-a. 1) Processo 
7123118.000845/2015-78 - Avaliação de Estágio Probatório - IViemo n° 
72026/DRH/UNIR de 07/01/2C15 - servidor docente - Lotação: DPTO. Acadêmico de 
73Administração - IJNIR/VILHENA. Requerente: José Kennedy Lopes Silva. Relatora: 
74Deise de Araújo Rocha. Item etirado de pauta conforme supramencionado. 2) 
73-Processo 23118.000329/2018-96 - Projeto de Extensão - Intercom Norte 2018. 
75Requerente: Saridro Adalberto Colferai. Relatora: Josimari dos Santos da Conceição. 
770 parecer da relatora é FAVORÁVEL à institucionalização da proposta constante do 
78processo em discussão. Os conselheiros deliberaram, votaram e aprovaram o 
79respectivo parecer, por unanimidade, excetuando-se o conselheiro requerente que se 
80absteve de votar 3) Processo 23118.002850/2017-87 -- Proposta de Projeto de 
81Extensão - Encontro de aluncs EGRESSOS do curso de Letras do DELL: A 
82dicotôrnica relação universidade e vida externas. Requerente: Maria do Socorro 
83Gomes Torres. Relatora: Josimari dos Santos da Conceição Após a exposição da 
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84análise referente ao objeto sob apreciação, a conselheira leu o seu parecer que é 
85"FAVORAVEL à aprovação da proposta de institucionalização deste evento de 
8Sextensão denominado: 'Encontro de alunos EGRESSOS do curso de Letras do DELL 
87[. .1". Os conselheiros deliberaram sobre o exposto, votaram e aprovaram o parecer que 
881hes fora apresentado, unanimemente. 4) Processo 23118.000505/2018-90 - 
89Transferência - Matrícula ex-officio - Diogo Marques de Almeida. Requerente: Jorge 
93Arturo Villena Medrano. Relator: Sandro Adalberto Colferai. O relator expôs seu 
91parecer, no qual é FAVORÁVEL à solicitação de matrícula ex-offício em pauta. O 
92plenário deliberou sobre o referido parecer, votou e o aprovou, por unanimidade. 5) 
93Processo 23118.00166212015-70 - Avaliação de Estágio Probatório - Merno n° 
94130/DRH/UNIR de 15/05/20'5 — servidor docente - Lotação: Departamento Acadêmico 
93de Administração - UNIR/PORTO 	VELHO Vilhena. Requerente: Ernerson Roberto de 
93Araújo Pessoa. Relatora: Deise de Araújo Rocha A relatora apresentou o seu parecer 
97relativo à 21 fase de avaliação do estágio probatório do requerente, sendo 
98FAVORÁVEL à aprovação da respectiva etapa. Os conselheiros votaram e aprovaram 
990 parecer, por unanimidade. 6) Processo 23118.000480/2018-24 - Credenciamento 
lOOde Professor - Credenciamento de professor voluntário - Andréa Priscila Bertozzi. 
IolRequerente: Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. Relator: Sandro Adalberto 
IO2ColferaL O parecer do conselheiro é FAVORÁVEL à solicitação de credenciamento ora 
103deliberada. Os conselhos aprovaram o referido parecer, por unanimidade. Nada mais 
I04havendo a tratar. o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
105esta sessão. E, para constar, eu, Joice de Moraes, secretária deste Conselho, lavrei 
103esta ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais. 
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V\í 	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL. DE RONDÔNIA - UNIR 
UNIR 

CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC/VÍLHENA 

Lista de Presena  

Reunião Ordinária n. 230 de 02/03/2018  

Composição: Estatuto da Fundação Universidade Federal de Rondônia, artigo 220, alterado 
ela Resolução n.°  029/CONSUN de 12/09/2017 

MEMBROS E RESPECTIVAS ATUAÇÕE NO CONSELHO DE CAMPUS/VILHENA 

1. Jorge Arturo Viliena Medrano 
/ 

Dirtor do.C'arnpu/Presidente 

2. Sandro Adalberto Colíerai 
Vice-diretor pro tempore do 

(ampus/Yice-presidente 

Chefes dos Departamentos Acadêmicos 

3 	Claudia Justus Tôn es Pereira Q.Lt44MW10L-1  Chefe do DACIE 

4; 	'Ronie Peterson Silvestre '• Chefe do DEAD 

5 	José Arilson de Souza Chefe pio tempole DECC 

6. ElizãngelaMa  Oliveira Custódio Vice-chefe pro tempore DECC 

7. Allysson Viana Martins 
g 	' 

('hefepro tempore do DEJOR 
Rep. Coord. Proj; Especiais 

8. Deise de Araújo Rocha Vice-chefe pro lempore DEJOR 

9. Maria do-Socorro Gomes Torres - Férias Chef'e do DELL 

10. Mansa Fernandes , 	- 	( 	7 - 	-.'- 	--------  / Vicechefepro lempore DELL 

Representante Docente, 	- 

11 	Sandro Adalberto Colíerai J - 
12; Vago 

Representantes dos Coordenadores dos projetos especiais e de pesquisa, vinculados ao campus 

13 	Allysson Viana Martins -&CPy L"vt 	t2vt/41 
14. Vago 

Representante Técnico-administrativo 

15. Jsirnari dos Santos da Conceição  

Representante Discente/Graduação 

16. Vago 

17. Alexandra Martins de Espínd ala 

Representantes da Com 

	

ade Externa ,. 
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