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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 235 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 235 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/Vilhena, realizada em 02 de 
agosto de 2018, às 15 horas e 10 minutos, na 
sala da Direção, do campus da Unir de Vilhena. 

	

3 	Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quinze horas e dez minutos, 

	

4 	na sala da Direção, deste campus, reuniram-se, sob a presidência do Diretor, professor 

	

5 	doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do Conselho de Campus - 

	

6 	Consec, para a ducentésima trigésima quinta sessão ordinária. Estiveram presentes os 

	

7 	seguintes membros: Allysson Viana Martins, Cláudia Justus Tôrres Pereira, Deyvison 

	

8 	de Lima Oliveira, Juliano José de Araújo, Maria do Socorro Gomes Torres, Ronie 

	

9 	Peterson Silvestre, Sandro Adalberto Colferai e Talissia de Jesus Balestrin. O 

	

lo 	presidente cumprimentou aos presentes, declarou aberta a sessão e transferiu a 

	

ii 	palavra aos membros para exposição dos seus informes. Informe 1) O conselheiro 

	

12 	Allysson Viana Martins informou que foi lançado em 12 de julho o site Ditadura em 

	

13 	Vilhena (http://www.ditaduraemvilhena.unir.br/),  resultado de seus projetos de pesquisa 
14 e extensão, cuja intenção é evidenciar os espaços públicos da cidade que 

	

15 	homenageiam os ditadores, tensionando com a história do país e dos próprios lugares 
16 e com as memórias de quem se relaciona cotidianamente com eles. Tem-se como 

	

17 	objetivo ainda gerar demanda aos gestores municipais para uma possível alteração 

	

18 	dessas homenagens, algo que já acontece no país inteiro, porém, mais timidamente no 

	

19 	Norte. Informe 2) Ainda, o conselheiro Allysson disse que em dezembro vai ser 

	

20 	promovido pelo grupo de pesquisa o Simpósio COMTatos: Ditadura Militar em 

	

21 	Rondônia e Vilhena, em virtude de aprovação em edital da FAPERO para apoio ao 

	

22 	evento. A intenção é realizar o evento em 14 de dezembro de 2018, próximo da data 

	

23 	dos 50 anos do AI-5, em 13 de dezembro, com a participação de Lucileide Cardoso, 
24 pesquisadora e historiadora da Universidade Federal da Bahia. Informe 3) A 

	

25 	conselheira Maria do Socorro Gomes Torres comunicou que ambos os docentes 

	

26 	aprovados no último concurso para docente efetivo já tomaram posse, sendo que um já 

	

27 	está em efetivo exercício e outro deve apresentar-se nos próximos dias. Informe 4) O 

	

28 	conselheiro Deyvison de Lima Oliveira comunicou que o Conselho Regional de 

	

29 	Contabilidade encaminhou um ofício ao campus, convidando o diretor do campus e o 

	

30 	chefe do Departamento de Contabilidade para participarem da entrega das Carteiras de 

	

31 	Identidade Profissional. O evento acontecerá nesta unidade da Unir, no dia 13, com 

	

32 	início às 19 horas e 30 minutos. Finalizados os informes dos membros, passou-se aos 

	

33 	da presidência. Informe 1) 0 presidente informou q e houve alterações na lotação de 
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34 	alguns servidores técnicos administrativos. Os servidores Dione Cezemer dos Santos e 
35 	Vanilda Sega, ambos assistentes em administração, removidos de Porto Velho para 
36 	este campus, iniciaram suas atividades no primeiro dia deste mês. O servidor Dione 
37 Cezemer responderá pela Coordenadoria de Compras e Gestão de Contratos, e seu 
38 	horário de expediente será das 07h30min às 12h30min, conforme estabelecido pela 
39 	Portaria n° 316/2018/DRH/PRAD/UNIR, de 14 de junho de 2018, publicada no boletim 
40 	de serviço n° 51, de 21/06/2018. A servidora Vanilda Sega foi lotada na secretaria da 
41 	Direção e cumprirá horário de expediente tal qual o do servidor acima mencionado, 
42 	conforme definido na Portaria n° 391/2018/DRH/PRAD/UNIR, de 27 de julho de 2018, 
43 	publicada no boletim de serviço n° 62, de 31/07/2018. A servidora Marcineide 
44 	Rodrigues Moldes Lima, administradora, foi designada a partir de 10  de agosto, como 
45 	Coordenadora de Serviços Gerais - CSG, e o servidor Robério Afonso Ferreira, 
46 	dispensado da função de Coordenador de Compras e Gestão de Contratos, a pedido, 
47 	foi lotado na CSG e designado como Coordenador Substituto da CSG. O servidor Fábio 
48 	dos Santos Freitas foi cedido para a Secretaria de Registro e Controle Acadêmico - 
49 	SERCA para cobrir a licença maternidade da servidora Vanessa da Cruz Rosa Freitas. 
50 	Informe II) Comunicou que a Comissão designada para apresentar propostas para 
51 	transferência da FUNDUNIR, de Vilhena para Porto Velho, conforme Portaria n° 
52 	368/2018/GR/UNIR, de 29 de maio de 2018, publicada no boletim de serviço n°45, de 
53 	29/05/2018, encaminhará uma minuta à Direção deste campus, solicitando assinaturas 
54 	dos docentes que concordam com a transferência da Fundunir para Porto Velho. 
ss 	Informe III) O presidente falou que a Direção recebeu uma carta de manifestação de 
56 	09 docentes lotados no campus de Rolim de Moura, da área de Ciências Agrárias, por 
57 meio da qual declaram interesse em serem removidos para este campus, com o 
58 	objetivo de implantarem o curso de Engenharia Agronômica. Este interesse em virem 
59 para Vilhena dá-se em virtude de que o curso Educação no Campo encontra-se com 
60 	seu projeto de execução em fase de encerramento. Finalizados os informes da 
61 	presidência, iniciaram-se as deliberações sobre os itens pautados. O conselheiro 
62 	Sandro Adalberto Colferai, relator do "Processo 23118.001493/2018-11 - Termo de 
63 	Cooperação - Termo de Cooperação com o Conselho Regional de Contabilidade/RO. 
64 	Requerente: José Arilson de Souza" solicitou a retirada de pauta deste item por o 
65 	mesmo estar em diligência. Os conselheiros aprovaram a solicitação, por unanimidade. 
66 	1) Processo 23118.002059/2018-58 - Alteração de data de ingresso na Unir - 
67 Alteração do período de entrada de ingressantes no curso de Administração, campus 

68 	de Vilhena, para o primeiro semestre de cada ano. Requerente: Ronie Peterson 

69 	Silvestre. Relator: Juliano José de Araújo. O parecer do relator é FAVORÁVEL à 
70 	proposta de alteração da data de ingresso do curso de Administração. Com  exceção do 
71 	conselheiro requerente que se absteve de votar, os demais conselheiros aprovaram o 
72 referido parecer, por unanimidade. 2) Processo 23118.002056/2018-14  - 
73 	Credenciamento de Professor - Credenciamento de professor voluntário - Luciane 
74 	Maria Martins Alves. Requerente: Ronie Peterson Silvestre. Relatora: Maria do 

75 Socorro Gomes Torres. O parecer da relatora é FAVORÁVEL ao credenciamento da 
76 	professora voluntária proposto no processo epigrafado. Houve duas abstenções sendo 

77 	uma do conselheiro requerente, os demais aprovaram o respectivo parecer, por 

78 	unanimidade. 3) Processo 23118.001493/2018-11  -  Termo de Cooperação - Termo 

79 de Cooperação com o Conselho Regional de Contabilidade/RO. Requerente: José 

80 	Arilson de Souza. Relator: Sandro Adalberto Colferai. Processo retirado de pauta, 

81 	conforme supracitado. 4) Processo 23118.004227/2015-05  -  Avaliação de Estágio 

82 	Probatório - Memo. n° 436/DRH/UNIR de 06/10/2015 - Servidor: Docente - Lotação: 

83 	DPTO. Acadêmico de Educação - Unir/Rolim de oura. Requerente: Luís Roberto 

84 Sousa Mendes. Relator: Sandro Adalberto Ca-rai. O parecer do relator é 
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85 FAVORÁVEL à aprovação da 2a fase do estágio probatório do requerente. Após as 
86 deliberações, os conselheiros votaram e houve o seguinte resultado: 04 votos 
87 	favoráveis, 03 contrários e 01 abstenção. 5) Processo 23118.001943/2018-75 - 
88 	Seminário - XXIII Seminário de Estudos Linguísticos e Literários - SELL. Requerente: 
89 	Walmira Sodré Austríaco Moraes. Relator: Joelson Agustinho de Pontes. O relator 
90 emitiu o parecer respectivo a este processo enquanto exerceu a chefia do 
91 	Departamento Acadêmico de Contabilidade - DECC, no período de férias do chefe pro 
92 	tempore, Deyvison de Lima Oliveira. O presidente leu o parecer do relator, sendo este 
93 	FAVORÁVEL à realização do XXIII SELL. Os conselheiros aprovaram, unanimemente, 
94 	o parecer exposto. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
95 	todos e deu por encerrada esta sessão. E, para constar, eu, Joice de Moraes. 
96 	secretária deste Conselho, lavrei esta ata que, se aprovada, erá assinada por mim e 
97 	pelos demais. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 

U N 1 R 	CONSELHO DE CAMPUS - CONSECIVILHENA 

Lista de Presença  
Reunião Ordinária n. 235 de 02/08/2018 

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

MEMBROS E RESPECTIVAS ATUAÇÕES NO CONSELHO DE CAMPUS/VILHENA 
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2. Sandro Adalberto Colferai 
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4. Ronie Peterson Silvestre 
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