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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 236 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA, 

Ata 236 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSECNiIhena, realizada em 31 de 
agosto de 2018, às 15 horas, na sala da 
Direção, do campus da Unir de Vilhena 

Mos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às quinze horas, na 
4sala da Diretoria, deste campus, reuniram-se, sob a presidência do Vice-diretor pro 
Stempore, professor doutor Sandro Adalberto Colferai, no exercício da Direção, os 
6senhores membros do Conselho de Campus - Co.nsec, para a ducentésima trigésima 
7sexta sessão ordinária. Estiveram presentes os seguintes membros: Allysson Viana 
8Martins, Deise de Araújo Rocha, Deyvison de Lima Oliveira, Elisabeth Kimie Kitamura, 
9Fernanda Emanuele Souza de Azevedo, Maria do Socorro Gomes Torres e Talissia de 

lüJesus Balestrin. O presidente cumprimentou aos presentes e declarou aberta a sessão. 
liEm seguida, transferiu a palavra aos membros para exposição dos seus informes. 
121nforme 1) A conselheira Deise de Araújo Rocha comunicou que encaminhara um e-
13mail ao endereço eletrônico da Direção, da Projur e da CPPROD pedindo auxílio sobre 
14as ameaças que vinha sofrendo por ter lançado faltas a um professor do Departamento 
lSde Jornalismo. Contudo, apenas a Projur manifestou-se acerca do assunto. O 
16presidente desta sessão, Vice-diretor pro tempore do campus e no exercício da 
17Direção, informou que não possui acesso ao e-mail da Direção e o Diretor retornará de 
18sua licença médica no próximo dia 03 de setembro. Finalizados os informes dos 
19membros, passou-se aos da presidência. Informe 1) O presidente informou que, até o 
20presente, o Departamento Acadêmico de Jornalismo (DEJOR) não conseguiu 
21comunicar os discentes listados no rol de jubilados acerca do processo de 
22deslígamento, devido a não ter acesso às listas de endereços eletrônicos. O DEJOR 
23solicitou à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) os endereços eletrônicos dos 
24discentes a serem informados, mas até o presente aquela diretoria não respondeu a 
25S0S do departamento. Tão logo o DEJOR inicie as notificações, será definido um novo 
26cronograma pela Direção e encaminhado aos departamentos. Informe II) Comunicou 
27que foi realizado o processo de eleição para representante da comunidade externa, 
28entre os dias 19 de julho e 2 de agosto de 2018, mas não houve inscritos. Informe III) 
291nformou que, a fim de minimizar as fragilidades apontadas pela Fiscal do Contrato de 
30vigilância armada, em relação à quantidade de acesso ao campus e o número de 
31vigilSntes, apenas 02, principalmente no período noturno, o portão que dá acesso 
32à Biblioteca Paulo Freire será fechado a partir das 18 horas, diariamente, mantendo-se 
33os acessos pelo saguão e pela guarita. Informe IV) Quanto à comercialização nas 

1 

tVtQUOU 

r 



wIt5( 

34dependêncías do campus, o presidente ressaltou que no decorrer deste mês, sob 
35autorização da Direção, alguns alunos do curso de Ciências Contábeis realizaram a 
36venda de alimentos no campus, durante a execução de uma atividade acadêmica 
37desse curso. E, até a realização do XXIII Seminário de Estudos Linguísticos e Literários 
38— SELL, os acadêmicos do curso de Letras também realizarão a venda de livros usados 
39(sebo), artesanatos e alguns alimentos, com a finalidade de arrecadar recursos para 
40ajudar nos gastos do evento. Informe V) O presidente falou que o processo 
4123118.000638/2018-66, que tem como objetivo a contratação de professor substituto 
42para os departamentos DEAD e DEJOR retornou da Reitoria para ser anexado o 
43documento da Direção certificando que todo o processo seletivo atende à legislação 
44vigente. Na próxima semana será restituído à Reitoria. Informe VI) Em seu último 
45comunicado, informou que o chefe pro tempore do Departamento Acadêmico de 
46Educação do Campo, de Rolim de Moura, encaminhou um memorando à Direção deste 
47campus solicitando acesso ao documento assinado pelos docentes onde manifestam 
48interesse em serem removidos para a UnirNilhena, alegando não ter conhecimento 
49desse interesse dos manifestantes. O Diretor deste campus, Professor Jorge Arturo 
SOViliena Medrano, salientou ao referido departamento que apenas recebera o 
51documento e sob nenhuma hipótese partiu, desta unidade da Unir a intenção de 
52desmantelar o curso de Educação no Campo com a remoção destes docentes. 
53Finalizados os informes da presidência, iniciaram-se as deliberações sobre os itens 
54pautados. 1) Processo 23118.001371/2018-24 - Proposta de Regulamento - 
55Proposta de regulamento para distribuição de carga horária dos docentes do 
56departamento acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo da Fundação 
57Universidade Federal de Rondônia. Requerente: Juliano José de Araújo. Relatora: 
58Talissia de Jesus Balestrin. O parecer da relatora é FAVORÁVEL ao prosseguimento 
59da proposta em análise. Os conselheiros votaram o respectivo parecer e houve o 
60seguinte resultado: 01 voto favorável e 05 abstenções. Considerando o voto da. 
61relatora, são 02 votos favoráveis ao prosseguimento da proposta. 2) Processo 
6223118.002846/2018-08 - Proposta - Projeto de Extensão - Renovação de Projeto de 
63Extensão - TV UNIR - da Teoria à Prática do Jornalismo. Requerente: Maíra Carneiro 
64Bittencourt Maia. Relator: Ronie Peterson Silves. Devido à ausência do relator, o 
65presidente leu o parecer que é FAVORÁVEL à aprovação da respectiva proposta. Os 
66conselheiros aprovaram, por unanimidade, o referido parecer. 3) Processo Interno n° 
67023/2018/DECC/UNlRNiIhena - Solicitação de disciplina por acompanhamento. 
68Requerente: Alexsandro Antonio Lang. Relatora: Elisabeth Kirnie Kitmaura. A relatora 
69indeferiu a solicitação do requerente, sendo DESFAVORÁVEL ao recurso. Os 
70conselheiros aprovaram, por unanimidade, o parecer exposto. Nada mais havendo a 
71tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. 
72E, para constar, eu, Joice de Moraes, secretária deste Conselho, lavrei esta ata que, se 
73aprovada, será assinada por mim e pelos demais. 	- 
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MEMBROS E RESPECTIVAS ATUAÇÕES NO CONSELHO DE CAMPUS/VILHENA 

1. 	Jorge Arturo Viliena Medrano Licença médica Diretor do Campus/Presidente 

2 	Sandro Adalberto Colferai Ç; 
Vice-diretor pro tempore 
Vice-presidente do Consec 

Vice-chefe pio tempore DEJOR 
- /- 

Chefes dos Departamentos Acadêmicos 

3. Cláudia Justus Tôrres Pereira PCDP 000897/18 Chefe do DACIE 

4. Fernanda 	Emanuele 	Souza 	de 
Azevedo , Vice-Chefe do DACIE 

5. Ronie Peterson Silvestre Chefe do DEAD 

6. Deyvison de Lima Oliveira -  , Chefe pro tempore DECC 

7. Deise de Araújo Rocha # 	Ô 	.' Chefe pro tempore DEJOR 

8. Maria do Socorro Gomes Torres A 	'i 	/j1 Chefe do DELL 

'epresentante  1  ocente 

9. Elisabeth Kimie Kitamura 

10. Thales Henrique Nunes Pimenta Licença médica 

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

11. Allysson Viana Martins  
12. Vago - 

Representante Técnico-administrativo 

13. Talissia de Jesus Balestrin -MIL,  M-,—,T, 
Representante Discente/klraduação 

14. Vago 

Representantes da Comunidade Externa 

15. Vago 


