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ATA N.° 127 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS - 

CONSEC - UNIRIVILHENA 

Ata 127 da Sessão Extraordinária do Conselho 
de Campus/UNIRNilhena, realizada em 15 de 
fevereiro de 2016, às 10 horas, na sala da 
Diretoria do Campus da UNIR de Vilhena. 

4Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala 
5da Diretoria do campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se, sob a presidência da Diretora 
6pro tempore/Substituta, deste campus, Professora Mestre Cláudia Justus Tôrres 
7Pereira, os senhores membros do Conselho de Campus - CONSEC, para a centésima 
Bvigésima sétima reunião extraordinária. Estiveram presentes os seguintes membros: 
9Aparecida Magali Gabriel Teixeira, Alexandra Martins de Espíndula, Elder Gomes 
lORamos, Francisco Emanoel Silveira, Juliana Budin Freitas, Karina Rodrigues de Faria, 
llKelIy Jessie Queiroz Penafiel, Josimari dos Santos da Conceição, Leoní Teresinha 
12Vieira Serpa, Patrícia de Mello Cardoso, Robinson Francino da Costa. Deu-se início à 
13sessão com os cumprimentos da presidente, que informou aos presentes que a 
14Diretora pro tempore Loidi Lorenzzi da Silva encontra-se de licença médica. Em 
lsseguida, a presidente deu a voz aos membros para os informes: Informe 1) O 
16Conselheiro Francisco Emanuel Silveira questionou qual será a data da próxima 
17colação de grau, a presidente informou que será realizada no dia 09 de março de 2016 
18às 19h na Igreja Assembleia de Deus em Vilhena-RO. Informe 2) A Conselheiraj 
19Patrícia de Mello Cardoso informou que a CPAv realizará uma reunião para 
20participação à comunidade do Campus de Vilhena dos resultados da pré-avaliação 
212015, que serão publicados no site do INEP até 30 de março de 2016. Fóruns de 
22discussão sobre as questões dos formulários de avaliação serão abertos nos diversos 

j  23segmentos. A Conselheira também informou que será aberto a comunidade de Vilhena 
24do Repositório Institucional onde serão publicados os trabalhos de conclusão de curso,\Ç 
25artigos e demais produções acadêmicas do Campus de Vilhena. Informe 3) O 
26Conselheiro Elder Gomes Ramos demonstrou sua preocupação, pois no início do ç 
27próximo semestre ingressarão dois acadêmicos surdos. O Conselheiro informou que 

,28nao sabe como proceder neste caso, pois o Campus de Vilhena tem apenas uma 
29intérprete, a servidora Josimari dos Santos da Conceição. Findados, passou-se aos 
30informes da Presidência. Informe 1) A Presidente comunicou aos conselheiros que 

	

,  31devido a obra estar em atraso, a área exterior ainda não fora concluída, mas o 	 <~i 

$  32ambiente interno das salas de aulas estão liberados para uso. Findados os informes,<— 
• '  33iniciou-se a apreciação sobre o item da pauta. 1) Processo 23118.002384/2015-78 - 

34Consulta Escolha Diretor e Vice-Diretor - Memon° 003/2015/CCCUED/UNlR/VHA, 
3517/08/2015. Consulta à Comunidade universitária para eleição de Diretor do campus de 

z36Vilhena. Requerente: Cláudia Justus Tôrres Pereira. A Presidente informou que o 
37Conselho de Campus deve homologar o processo e resulta-do da eleição para a 

- 38escolha de Diretor e Vice-Diretor do campus, em atendimento ao que preceitua o artigo 
H 	3947 da Resolução 016/CONSUN, de 23 	janeir de 2013, "Encerrad,9 os tra alhos e 
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40resolvidos eventuais recursos, o Conselho competente encaminhará, no prazo máximo 
41de 03 (três) dias úteis, o relatório final ao CONSUN, na qualidade de Colégio Eleitoral.". 
42Comunicou-lhes que, devido ao encerramento do prazo de recurso sobre o resultado 
43que ocorreu no dia 23 de dezembro de 2015, não fora possível a realização da sessão 
44para que este Conselho homologasse o processo e o encaminhasse ao CONSUN, 
45considerando que o processo chegou à Secretaria do Conselho de Campus no dia 
462411212015, quando se iniciava o período de recesso de fim de ano e férias da maioria 
47dos Conselheiros, como pode ser constatado na escala de férias de todos os 
48departamentos e setores encaminhados à Direção deste campus. Portanto, a 
~residência obrigou-se a reter o processo no aguardo do retorno dos membros deste 
5oConselho. Após a Presidente compartilhar todas as informações pertinentes ao item de 
51pauta, o plenário homologou o processo em discussão, por unanimidade e encaminha 
520 processo ao CONSUN. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a 
53presença de todos e deu por encerrada a sessão; da qual, para constar, eu, Leciandra 
54Doring Lauros, Secretária substituta deste Conselho, lavrei a presente ata,qJe, se 
55ap •vada, será assinada por mim e pelos demais presentes. 	 / 1 


