
02/10/2019 SEI/UNIR - 0243468 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=268461&infra_sistema=1… 1/4

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DE CAMPUS DE VILHENA

ATA DE REUNIÃO

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Av. Rotary Clube, 3756, Bairro: Jardim Social / Vilhena-RO / CEP: 76981-340

Fone: 3316-4500 - Celular Ins�tucional: (69) 98434 - 4777 - E-mail: secret-vha@unir.br
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEC, SESSÃO 244º –UNIR/CAMPUS DE VILHENA. Realizada em 24 de SETEMBRO de
2019, às 15 horas, na sala da Direção, do campus da Unir de Vilhena

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, na sala da Direção, deste
campus, reuniram-se para a sessão ordinária nº 244, do Conselho de Campus/Vilhena, sob a presidência
do Diretor, professor doutor Jorge Arturo Villena Medrano, o Vice-Diretor mestre Elder Gomes Ramos, os
senhores chefes dos departamentos es�veram presentes: Chefes de Departamento: Allysson Viana
Mar�ns (Vice-Chefe pro tempore do DEJOR), Joelson Agus�nho de Pontes (DECC), Giovana Alexandra
Stevanato (DACIE), Maria do Socorro Gomes Torres (DELL) e Ronie Peterson Silvestre (Chefe do DEAD).
Também es�veram presentes a representante dos discentes Luciana Cris�na Ezequias Lombardi e dos
Coordenadores de Projetos Especiais e de Pesquisa, Patrícia Goulart Tondineli, Rodrigo Pedro Casteleira
e Rômulo Giacome de Oliveira Fernandes a serem empossados nessa reunião. O Diretor cumprimentou a
todos e abriu a reunião. Como primeiro ato dessa reunião, foram empossados os, agora conselheiros,
representante dos discentes Luciana Cris�na Ezequias Lombardi e dos Coordenadores de Projetos
Especiais e de Pesquisa, Patrícia Goulart Tondineli, Rodrigo Pedro Casteleira e Rômulo Giacome de
Oliveira Fernandes, todos assinarão documento digital disponível no SEI. Findando, transferiu a palavra
aos conselheiros para exposição dos seus informes. Informe 1) Informes da professora Maria do Socorro:
Parabenizou e recepcionou à discente Luciana Cris�na Ezequias Lombardi. Informou que encaminhou ao
DACIE um pedido de professores para o próximo semestre. Ressaltou a importância das Técnicas
Administra�vas Educacionais, e de seu papel como proponente de projetos de extensão. Informou ainda,
que solicitou às TAE ajuda com a situação do discente Clery Santos da Silva. Também expôs as
dificuldades do DELL com o SIGAA e que o sistema precisa de atualizações para se adequar as estruturas
existentes. Perguntou ao Diretor do Campus quando ficará pronto o Calendário Acadêmico 2020.
Ques�onou sobre as vagas a serem repostas pela UNIR com a ida do Curso de Jornalismo para Porto
Velho. Sugeriu as reuniões administra�vas. Informe 2) Em seguida a professora Giovana Alexandra
Stevanato iniciou seus informes dando importância ao fato da ro�na de abertura de salas junto a Gestão
de contrato da vigilância ser pré-fixada, ressaltou a necessidade de maleabilidade devido a imprevistos
que possam vir a acontecer. Finalizados os informes dos membros, passou-se aos da presidência. Informe
I) O professor Jorge pediu para a professora Patrícia Goulart Tondineli expor as ações que como
encarregada da Amostra de Cursos e do Fes�val UNIR Arte e cultura, o Campus poderá estar realizando,
ela informou das ações, que os Departamentos encaminharem às informações dos banners e agendou-se
uma próxima reunião para organizar a logís�ca dos eventos que serão de grande importância e precisará
da cooperação entre os cursos. Informe I) O Diretor informou que lamentavelmente diante dos
alagamentos de um dos gabinetes de pesquisa, a situação é terrível, não se têm como realizar os reparos
com o pessoal no Campus. Ontem mesmo, no Debate com os candidatos a Vice-reitor, se manifestou
sobre essa situação, e não �nhamos nada a fazer a não ser que o próprio Diretor do Campus tentasse
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consertar esse problema, não podendo sugerir, nem menos exigir a um servidor técnico do Campus para
realizar esse �po de reparos. A Comissão de Inventário de bens imóveis esteve no Campus e foi relatada
essa situação entre as outras urgências que temos no Campus (Salas interditadas, can�na etc,
etc). Informou ainda que o Campus não conta com insumos (lâmpadas, disjuntores, papel, etc.). Porém,
existe a possibilidade da u�lização do Cartão Corpora�vo para esses serviços e compras. Esse valor será
encaminhado para autorização da administração superior para a u�lização desse Cartão. Essa é a única
alterna�va que estamos encontrando para solucionarmos quanto antes essas situações. O presidente
respondeu aos ques�onamentos realizados pela conselheira Maria do Socorro em seguida aos da
professora Giovana Alexandra Stevanato. E posteriormente se iniciou as votações para os
processos. Pedido de inclusão de pauta, o Conselheiro Ronie Peterson Silvestre, solicitou via e-mail a
inclusão do Processo: 999055621.000383/2019-51 - Avaliação de estágio probatório.
Interessado: Departamento Acadêmico de Estudos Linguís�cos e Literários –Campus de Vilhena,
Patrícia Goulart Tondineli, o mesmo foi colocado em votação e os conselheiros firmaram consenso para
aprovar por unanimidade a inclusão apresentada desse ponto de
pauta. 1) Processo: 999055381.000022/2019-84 - ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES NO CONSEC -
VILHENA. Interessado: CONSELHO DE CAMPUS DE VILHENA. Relator: JOELSON AGUSTINHO DE PONTES.
O parecer do relator é FAVORÁVEL à proposta apresentada neste processo os conselheiros firmaram
consenso para aprovar por unanimidade. 2) Processo: 99955969.000014/2019-82 - Projeto de
Extensão: Diálogos Universidade & Escola: preparatório ENEM Edição 2019. Interessado: Rômulo
Giácome de Oliveira Fernandes. Relatora: Giovana Alexandra Stevanato. O parecer da relatora é
FAVORÁVEL à proposta apresentada neste processo e os conselheiros firmaram consenso
para aprovar por unanimidade.  3) Processo: 99955969.000029/2019-41 - Projeto de extensão: SELL em
perspec�va -2019 Licenciaturas em foco. Interessados: Departamento Acadêmico de Estudos Linguís�cos
e Literários - Vilhena, Walmira Sodre Austriaco Moraes, Romulo Giacome de Oliveira
Fernandes. Relator: Elder Gomes Ramos. O parecer do relator é FAVORÁVEL à proposta constante deste
processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar por
unanimidade. 4) Processo: 99955969.000031/2019-10 - Projeto de extensão: Passos de Odara “Volto
vivo [...]”. Interessados: Departamento Acadêmico de Estudos Linguís�cos e Literários - Vilhena, Ana
Carolina Lopes Costa, Marisa Fernandes e Rosana Nunes Alencar. Relator:  Ronie Peterson Silvestre. O
parecer do relator é FAVORÁVEL à proposta constante deste processo e os conselheiros firmaram
consenso para aprovar por unanimidade. 5) Processo: 999119656.000048/2019-36 - Projeto de
extensão: PIPAS (Projeto de Intervenção Pedagógica): Uma Ação Social no Abrigo Municipal de Vilhena -
RO. Interessada: Daiana Trindade da Silva. Relator:  Joelson Agus�nho de Pontes. O parecer do relator é
FAVORÁVEL à proposta constante deste processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar por
unanimidade.  6) Processo: 999055970.000037/2019-11 - Contratação: Edital para contratação de
professor subs�tuto DAJOR. Interessado: Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo -
Vilhena. Relatora:  Maria do Socorro Gomes Torres. O parecer do relator é FAVORÁVEL à proposta
constante deste processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar por unanimidade. A relatora
registra que o parecer original foi aprovado. Os Conselheiros, Joelson Agus�nho de Pontes (DECC),
Giovana Alexandra Stevanato (DACIE) e Allysson Viana Mar�ns (Vice-Chefe pró-tempore do DEJOR),
apresentaram as seguintes emendas adi�vas ao parecer aprovado: incluir no Edital vagas para os
Departamentos Acadêmicos de Ciências Contábeis e Educação, assim como a mudança de T-20 para T-40
no caso do Departamento de Jornalismo. Essas emendas foram aprovadas e os Departamentos em
questão deverão encaminhar as informações das vagas até 04/10/2019 para encaminhar o Edital às
instâncias superiores. 7) Processo: 999055969.000050/2019-09 - ESTÁGIO PROBATÓRIO - FASE I
/ Professor Dr. RÔMULO GIACOME DE OLIVEIRA FERNANDES. Interessado: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE
ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES DOCENTES - VILHENA, DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS - VILHENA, DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS -DRH, CONSELHO
DE CAMPUS DE VILHENA. Relatora:  GIOVANA ALEXANDRA STEVANATO. O parecer da relatora é
FAVORÁVEL à proposta apresentada neste processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar o
processo, o professor Rômulo Giácome de Oliveira Fernandes é impedido por ser
interessado.8) Processo: 999119656.000068/2019-15 - Projeto de Extensão: VII Semana de Acolhida e
Inclusão dos Ingressantes do Curso de Pedagogia. Interessada: FERNANDA EMANUELE SOUZA DE
AZEVEDO. Relator: ALLYSSON VIANA MARTINS. O parecer da relatora é FAVORÁVEL à proposta
apresentada neste processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar por unanimidade. 9)
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Processo: 999055970.000054/2019-40 - CREDENCIAMENTO PROFESSOR
VOLUNTÁRIO. Interessados: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO -
VILHENA. Relatora: GIOVANA ALEXANDRA STEVANATO. O parecer do relator é FAVORÁVEL à proposta
constante deste processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar por unanimidade. 10)
Processo: 999055969.000055/2019-23 - CREDENCIAMENTO PROFESSOR
VOLUNTÁRIO. Interessados: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS -
VILHENA Relator: JOELSON AGUSTINHO DE PONTES. O parecer do relator é FAVORÁVEL à proposta
constante deste processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar por
unanimidade. 11) Processo: 99955970.000007/2018-61 - ESTÁGIO PROBATÓRIO - FASE II / Professor
LUCIANO DE SAMPAIO SOARES Interessados: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL/JORNALISMO - VILHENA. Relator:   ELDER GOMES RAMOS. O parecer do relator é FAVORÁVEL à
proposta constante deste processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar, com quatro votos
favoráveis e cinco abstenções. 12) Processo:  999119658.000030/2019-14 -  RECURSO ADMINISTRATIVO
Prof. EMERSON ROBERTO DE ARAUJO PESSOA. Interessado: EMERSON ROBERTO DE ARAUJO
PESSOA. Relator:  ELDER GOMES RAMOS. O parecer do relator é DESFAVORÁVEL à proposta constante
deste processo. Os conselheiros firmaram seus votos e a conselheira Giovana Alexandra Stevanato
apresentou ao conselho alguns argumentos, sem ques�onar a legalidade do parecer, que poderiam ter
sido levados em consideração pelo departamento quando negaram o pedido de férias ao professor, para
votar contrário ao parecer.  Três favoráveis ao parecer, um contra, cinco
abstenções. 13) Processo: 99955381f.000009/2019-71 -  CONSULTA À COMUNIDADE PARA ESCOLHA
DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE CAMPUS DE VILHENA. Interessado: CAMPUS DE VILHENA. Os
conselheiros firmaram consenso na submissão para abertura de processo de
eleição. 14) Processo:  999055621.000383/2019-51 - Avaliação de estágio
probatório. Interessado: Departamento Acadêmico de Estudos Linguís�cos e Literários - Campus de
Vilhena, Patrícia Goulart Tondineli. Relator: Ronie Peterson Silvestre. O parecer do relator é FAVORÁVEL à
proposta constante deste processo e os conselheiros firmaram consenso para aprovar por unanimidade,
a professora Patrícia Goulart Tondineli é impedida por ser interessada.  Nada mais havendo a tratar, o
presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta reunião. E, para constar, eu, César
Weigly Tarabossi Reis, secretário desta direção, lavrei esta ata que, se aprovada, será assinada por mim e
pelos demais

Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Presidente, em
26/09/2019, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CESAR WEIGLY TARABOSSI REIS, Técnico Administra�vo,
em 26/09/2019, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLYSSON VIANA MARTINS, Conselheiro(a), em
26/09/2019, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOELSON AGUSTINHO DE PONTES, Conselheiro(a), em
26/09/2019, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELDER GOMES RAMOS, Conselheiro(a), em 27/09/2019,
às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA GOULART TONDINELI, Conselheiro(a), em
30/09/2019, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por RONIE PETERSON SILVESTRE, Conselheiro(a), em
30/09/2019, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO PEDRO CASTELEIRA, Conselheiro(a) Suplente,
em 30/09/2019, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANA ALEXANDRA STEVANATO, Conselheiro(a), em
30/09/2019, às 20:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO GIACOME DE OLIVEIRA FERNANDES,
Conselheiro(a), em 01/10/2019, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES, Conselheiro(a),
em 02/10/2019, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0243468 e
o código CRC 3C851ECD.
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