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Ata 242 da
Sessão
Ordinária do
Conselho de
Campus-
CONSEC/Vilhena,
realizada em
31 de maio de
2019, às 15
horas, na sala
da Direção, do
campus da
Unir de
Vilhena

 

1. Aos trinta e um dias do mês de maio, do ano dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala da Diretoria, deste campus, reuniram-se,
sob a presidência do Diretor, professor doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do Conselho de Campus –
Consec, para a ducentésima quadragésima segunda sessão ordinária. Es�veram presentes os seguintes membros: Vice-Diretor:
Sandro Adalberto Colferai; Representante docente: Thales Henrique Nunes Pimenta; Representante dos projetos especiais e de
pesquisa: Allysson Viana Mar�ns; Chefes de Departamento: Deise de Araújo Rocha (DEJOR), Deyvison de Lima Oliveira (DECC),
Giovana Alexandra Stevanato (DACIE), Maria do Socorro Gomes Torres (DELL) e Ana Paula Wendt Menegol (Vice-chefe do DEAD). A
Representante docente Elisabeth Kimie Kitamura comunicou ao presidente a impossibilidade de comparecer a esta
sessão. Havendo quorum, conforme a Resolução 029/CONSUN, de 12/09/2017, o presidente cumprimentou a todos e declarou
aberta a sessão. Em seguida, transferiu a palavra aos membros para exposição dos seus informes. Informe 1) O Conselheiro Thales
Henrique Nunes Pimenta "informa que o Grupo Interdisciplinar de Desenho do Som e Estudos da Tecnocultura (TECHNOCULT) já
foi criado e cer�ficado pela ins�tuição, tendo como obje�vo a promoção de estudos acadêmicos sobre as relações de imaginário,
memória e tecnocultura nos âmbitos da música e do audiovisual, além de a�vidades técnicas e ar�s�cas de mixagem profissional
da música eletrônica e, em especial, desenho do som aplicado ao telejornalismo e à produção musical.". Informe 2) O
conselheiro Allysson Viana Mar�ns informou "que foram efe�vadas as remoções em julho para Porto Velho, dos docentes Allysson
Mar�ns e Sandro Colferai, bem como da sua cônjuge, a técnica-administra�va Talissia Balestrin. O docente aponta o momento
como oportuno para a realização de novas eleições para o CONSEC, em virtude do preenchimento dos diversos cargos
vagos.". Informe 3) Ainda, o conselheiro Allysson Viana Mar�ns  informou "que saiu o resultado do Edital Nº 1 da Edufro 2018 e
que, do campus de Vilhena, foram contemplados com a publicação de um livro cada os professores Allysson Mar�ns e Sérgio
Gouveia, com previsão para lançamento ainda em 2019.". Informe 4) A conselheira Maria do Socorro Gomes Torres "comunica ao
Conselho de Campus que a servidora Maria Luiza de Castro encontra-se, no exercício de 2019, com redução de carga horária
(50%). Diante deste fato, possivelmente constatado, em Bole�m de Serviço, os trabalhos de secretaria foram reduzidos pela
metade. Nos períodos de afastamento des�nados a cursar disciplinas pela servidora, os trabalhos de secretaria são interrompidos.
Tais trabalhos voltam à normalidade no retorno da servidora. Os argumentos verbais u�lizados pela chefia do DELL à Direção do
Campus, visando ao remanejamento esporádico de técnico, não foram atendidos. Os trâmites processuais, a ro�na documental, a
ro�na do SEI, a ro�na do SIGAA ficaram aguardando o retorno da servidora.". Informe 5) A conselheira Ana Paula Wendt Menegol
comunicou que o estacionamento na rua em frente da UNIR será fechado durante a próxima semana (03 a 07/06/2019). E nos dias
7 e 8 de junho, todo o entorno da avenida Rotary Clube estará fechado. Finalizados os informes dos membros, passou-se aos da
presidência. Informe I) O presidente comunicou que a servidora Renata Cor�nhas Bulhões, Bibliotecária/Documentalista, fora
removida para a Biblioteca Central da Unir, em 29/04/2019. A servidora Vanilda Sega, Assistente em Administração, solicitou
vacância do cargo por ter tomado posse em outro cargo público, no Tribunal de Jus�ça de Rondônia. O servidor Altair Rech,
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Assistente em Administração, obteve concessão da aposentadoria no decorrer deste mês e, em virtude disto, para atender às
necessidades da Biblioteca, o servidor Nestor Ivo Bolsoni, Operador de Máquinas Agrícolas, foi lotado naquele setor. Ainda,
mencionou a remoção da servidora Talissia de Jesus Balestrin, Assistente em Administração, no úl�mo dia 30 no bole�m de
serviço, para acompanhamento de seu cônjuge, o servidor docente Allysson Viana Mar�ns, que também fora removido, por
interesse da Administração, para a UNIR em Porto Velho. Pelo mo�vo que levou a remoção da servidora Talissia não há reposição
de código de vaga. Contudo, a Direção está pleiteando com a PRAD um código de vaga para repô-la. Informe II) Informou que,
recentemente, a servidora docente Cláudia Justus Tôrres Pereira encontrou cópias de documentos pessoais na máquina de �rar
xérox instalada na sala ao lado da Secretaria Acadêmica, o que configura uso irregular do equipamento, o qual é des�nado
exclusivamente para fins de a�vidades acadêmicas. A Direção está tomando providências para coibir o uso indevido e estuda a
possibilidade de instalar uma câmera no local, a dificuldade consiste, a princípio, em como/quem acompanhar os registros dessa
câmera. Informe III) O presidente solicitou que todos os servidores deste campus, especialmente os membros do CONSEC,
acompanhem as questões do con�ngenciamento orçamentário imposto a esta Universidade. Informe IV) Acerca do SIGAA, o
presidente informou que a Direção está providenciando a vinda do servidor Alexandre Bellinassi Paim, a este campus, nos dias 12,
13 e 14 de junho, a fim de de capacitar todos os servidores para uso do novo sistema implantado. Esse servidor é lotado na DIRCA
e, até o presente, não se obteve resposta quanto à sua liberação para essas datas. Sua saída de Porto Velho deverá ser no dia 11 e
retorno em 15 de junho. No comunicado da UNIR quanto a interrupação do SINGU, consta a informação de que "a migração dos
dados será feita por empresa contratada pela UNIR.". O comunicado também traz outras orientações para saneamento de dúvidas
em como proceder em relação aos discentes e servidores e futuros servidores. Informe V) Está confirmada a vinda da equipe da
PROCEA no dia 13 de junho a esta unidade da UNIR, para a realização do Seminário Currículo e Extensão, para todos os que
�verem interesse, mas é de suma importância a presença dos membros dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) de cada
departamento. A programação deverá ter início às 08 horas e prevê a seguinte programação, conforme encaminhada por aquele
Pró-Reitoria: PROGRAMAÇÃO: 1. Abertura (1 hora de duração); A Extensão na UNIR; A Extensão no País; Resolução CNE; Currículo
e reflexos na Extensão; 2. Debate (1 hora de duração); 3. Grupo de Trabalho por NDE (1 hora de duração); 4. Encerramento: "Como
fazer?" Discussão e proposições (1 hora de duração). Informe VI) Em 7 de maio passado a Direção recebeu outro o�cio do
Ministério Público do Estado, solicitando mais informações sobre a FUNDUNIR. Dentre essas, se a prestação de contas da
Fundação, referente ao exercício de 2013, fora realizada, bem como as transmissões fiscais dos anos subsequentes. A Direção
tentou contato, por e-mail, com os servidores docentes Francisco Emanoel Silveira e Sidiney Rodrigues com o obje�vo de
cer�ficar-se da situação da Fundunir antes de responder à Promotoria de Jus�ça. O professor Francisco Emanoel retornou
informando que não possuía ciência se a dívida com a Secretaria Municipal de Fazenda havia sido cancelada, conforme por ele
solicitado em 2018, e sugeriu o fechamento da Fundunir. Quanto a prestação de contas de 2013 não se obteve informação, porque
o professor Sidiney Rodrigues está afastado para doutorado, no sul do país, e não respondeu ao e-mail. Portanto, encaminhou-se
um o�cio àquela Promotoria comunicando todos os atos em prol da Fundunir, inclusive sobre a comissão nomeada para estudo da
viabilidade de transferência da Fundação para Porto Velho, a qual constatou que seria inviável e votou pelo credenciamento da
Unir com a FUNDAPE, cuja parceria já foi estabelecida. Informe VII) O presidente da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa,
Extensão e Desenvolvimento Ins�tucional do Acre (FUNDAPE) realizará uma visita a todos os campi e núcleos da UNIR e virá a
Vilhena na 1ª semana de julho, sem data definida, com o intuito de apresentar a referida Fundação e conhecer as demandas
locais. Informe VIII) Nos dias 23 e 24 de abril, reuniram-se em Porto Velho, em atendimento à convocação da reitoria, os pró-
reitores, diretores dos diversos setores da UNIR, de todos os campi e núcleos, bem como os conselheiros do CONSEA e CONSAD,
onde par�ciparam da II Reunião de Trabalho PDI 2019-2024, com a finalidade de elaborar a versão final do Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional. Informe IX) O presidente reiterou mais uma vez a importância de todos os servidores conhecerem
o Sistema SEI! USAR. O curso é disponibilizado gratuitamente no site h�ps://www.escolavirtual.gov.br/.  Nos próximos concursos a
serem realizados para docente pela UNIR, será u�lizado o SEI e todos os envolvidos precisarão conhecer seu funcionamento para,
tal qual como agora, não sobrecarregar e dificultar o trabalho de outro servidor. Informe X) O presidente ressaltou a nota da
PROPLAN (h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=26844) quanto as restrições para viagem com o veículo ins�tucional
por força do con�ngenciamento que obriga a ins�tuição a ajustar o contrato de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais.
"Haverá prioridade no atendimento das aulas de campo e a�vidades administra�vas realizadas dentro do município de cada
campus.". Por esta razão, os departamentos que solicitaram a disponibilidade do veículo ins�tucional, inclusive com 2 docentes
autorizados a conduzí-lo, devem atentar-se para essas restrições. "Esta medida será adotada até que o Governo Federal
restabeleça o orçamento da ins�tuição e libere os recursos con�ngenciados.". Em complemento, informou que, por ocasião da
lotação do servidor Nestor Ivo Bolsoni na Biblioteca, o campus não conta mais com esser servidor para conduzir o veículo.
Finalizados os informes da presidência, iniciaram-se as deliberações sobre os itens da pauta. 1) Processo 99955969.000002/2019-
58 - Projeto de Extensão: Princípios básicos de Gramá�ca da Língua Portuguesa: apoio extracurricular. Interessada: Walmira Sodré
Austríaco Moraes. Relatora: Deise de Araújo Rocha. O parecer da relatora é FAVORÁVEL à proposta apresentada neste processo. A
conselheira Maria do Socorro Gomes Torres citou a Nota Técnica CPE/CONSEA/UNIR Nº 001/2017 que apresenta as
especificidades relacionadas a Polí�ca de Extensão da UNIR. Tendo como parâmetro a referida Nota, os conselheiros deliberaram
acerca do parecer e após as deliberações, o aprovaram com 6 votos favoráveis. Houve 1 voto contrário. 2) Processo:
99955969.000003/2019-01 - Projeto de extensão: Linguagens, códigos e suas tecnologias: a arte no co�diano do
homem/abordagens no ENEM. Interessada: Walmira Sodré Austríaco Moraes. Relator: Deyvison de Lima Oliveira. O parecer do
relator é FAVORÁVEL à proposta constante deste processo e os conselheiros o aprovaram por unanimidade. 3) Processo
99955969.000009/2019-70  - Projeto de extensão: Clube de Leitura Rosas do Asfalto. Interessada: Ana Carolina Lopes da Costa.
Relatora: Elisabeth Kimie Kitamura. O parecer da relatora foi lido pelo presidente da sessão devido a sua ausência, conforme
acima mencionado. Seu parecer é FAVORÁVEL à execução desta proposta de extensão. Os conselheiros aprovaram o citado
parecer com 6 votos favoráveis. Houve 1 voto contrário. 4) Processo 999119656.000034/2019-12 - Curso de extensão: Formação
de educadores sociais: Um curso de formação com cuidadores no abrigo municipal em Vilhena-RO. Interessada: Cláudia Justus
Tôrres Pereira. Relator: Allysson Viana Mar�ns. O relator é FAVORÁVEL ao seguimento do processo para ins�tucionalização do
curso de extensão epigrafado. Os conselheiros aprovaram o parecer exposto por unanimidade. 5) Processo
999119656.000033/2019-78 - Curso de extensão: Curso Intermediário em LIBRAS 40 horas. Interessada: Fernanda Emanuele
Souza de Azevedo. Relator: Sandro Adalberto Colferai. O parecer do relator é FAVORÁVEL à execução da proposta do projeto de
extensão constante deste processo. Os conselheiros aprovaram o parecer apresentado por unanimidade. 6) Processo
999119656.000020/2019-07 - Credenciamento de professor voluntário no Departamento Acadêmico de Ciências da Educação,
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campus de Vilhena - Requerente: Rosália de Araújo Colombo. Relator: Thales Henrique Nunes Pimenta. O parecer do relator é
FAVORÁVEL ao credenciamento da requerente como professora voluntária. Os conselheiros aprovaram o citado parecer por 6
votos. Houve 1 abstenção. 7) Processo 999119654.000004/2018-45 - Avaliação de estágio probatório: Memo. n° 150/DRH/UNIR
de 19/04/2016 Servidor: Docente - Lotação: DPTO. Acadêmico Comunicação Social/Jornalismo - CAMPUS/UNIR VILHENA (3ª fase e
fase final). Interessada: Maíra Carneiro Bi�encourt Maia. Relator: Ronie Peterson Silvestre. Considerando a ausência do relator
nesta sessão, a conselheira Ana Paula Wendt Menegol leu o parecer referente à 3ª fase de avaliação do estágio probatório da
interessada, o qual é FAVORÁVEL à sua aprovação. Os conselheiros votaram e o aprovaram, por unanimidade. Em seguida,
apresentou o parecer rela�vo à avaliação da fase final, o qual também é FAVORÁVEL. Os conselheiros, igualmente, aprovaram o
úl�mo parecer. 8) 99955869.000086/2019-58 - Eleição de Representantes da Equipe Descentralizada da CPAv de Vilhena
(HOMOLOGAÇÃO). Em 7 de maio de 2019 a secretaria da Direção deste campus encaminhou um e-mail a todos os servidores
divulgando a chamda pública para preenchimento das vagas de representantes da Comissão Descentralizada da CPAv/Vilhena,
para mandato de 09 de abril de 2019 a 09 de abril de 2021. Dentre as vagas disponíveis constam duas para representantes do
corpo técnico-administra�vo, cujos nomes a serem homologados por este colegiado são os das servidoras Técnica em Assuntos
Educacionais, Poliana Dias Costa Silva, �tular, e Julliany Cris�na de Oliveira Campos Brito, suplente. Para a vaga de representante
docente �tular manifestou-se interessado o docente Jorge Arturo Villena Medrano. Não houve interessados às demais vagas, a
saber: docente (suplente), discente e sociedade civil organizada. Os conselheiros homologaram os nomes supraditos, por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. E, para
constar, eu, Joice de Moraes, secretária deste Conselho, lavrei esta ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais

2.  

Documento assinado eletronicamente por JOICE DE MORAES, Técnica Administra�va, em 04/06/2019, às 14:10, 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 SANDRO ADALBERTO COLFERAI, Docente, em 04/06/2019, às 14:11, 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 DEISE DE ARAUJO ROCHA, Conselheiro(a), em 04/06/2019, às 15:03, 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 JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Presidente, em 04/06/2019, às 15:06, 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, Docente, em 04/06/2019, às 15:20, 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 THALES HENRIQUE NUNES PIMENTA, Conselheiro(a), em 04/06/2019, às 15:49, 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 DEYVISON DE LIMA OLIVEIRA, Conselheiro(a), em 04/06/2019, às 16:55, 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 04/06/2019, às 22:38, 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 05/06/2019, às 12:18, 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 0142639 e o código CRC 1D4E4586.

 
Referência: Processo nº 999119654.000002/2019-37 SEI nº 0142639
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