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ATA N.c  146 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DECAMPUS - 
CONSEC - UNIRNILHENA 

Ata 146 da Sessão Extraordinária do Conselho 
de Campus/UNIR/Vilhena, realizada em 07 de 
abril de 2017, às 15 horas, na sala da Diretoria 
do campus da UNIR de Vilhena. 

4 Aos sete dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, às quinze horas, na sala 

	

5 	da Diretoria do campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se, sob a presidência da Vice- 

	

6 	Diretora Pro Tempore Professora Mestre Cláudia Justus Torres Pereira, os senhores 

	

7 	membros do Conselho de Campus - CONSEC, para a centésima quadragésima sexta 

	

8 	sessão extraordinária. Estiveram presentes os seguintes membros: Alexandra Màrtins 

	

9 	de Espíndula, Carmozina Gomes Teixeira, Elder Gomes Ramos, Juliana Budin Freitas, 

	

10 	Leciandra Doring Lauros, Leoní Teresinha Vieira Serpa, Leuziene Lopes, Ronie 

	

ii 	Peterson Silvestre, Sandro Adalbeto Colferai e Maria do Socorro Gomes Torres, 

	

12 	Confirmado o quórum, a Presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. 

	

13 	O conselheiro Sandro Adalberto Colferai encaminhou ao plenário a sugestão de 

	

14 	votação por blocos, dos processos com as mesmas especificidades, os Conselheiros 

	

Is 	deliberaram, votaram e foram desfavoráveis à sugestão do Conselheiro. Em seguida, 

	

16 	iniciou-se a deliberação sobre os itens da pauta. 	1) Processo no 
17 002I20I7IDECCIUNIRJVHA - Solicitação de matrícula como aluno especial. 

	

18 	Requerente: Paulo Roberto Ventura Brandão Filho. A Conselheira Leoní Teresinha 

	

19 	Vieira Serpa procedeu à leitura do seu parecer, no qual é FAVORÁVEL à solicitação do 

	

20 	requerente. Após a exposição do parecer da relatora, os Conselheiros deliberaram, 

	

21 	votaram e o aprovaram, por unanimidade. 2) Processa n° 004I20I7IDECCIUNIRIVHA 
22 - Matrícula como aluno especial Requerente: Valdinete Nunes de Souza. A 
23 Conselheira Karina Rodrigues de Faria, esta de atestado médico, portando a 

	

24 	Conselheira Maria do Socorro Comes Torres executou à leitura do parecer, no qual a 

	

25 	relatora é FAVORÁVEL à aprovação da requerente. Após a exposição do parecer da 

	

26 	relatora, os Conselheiros deliberaram, votaram e o aprovaram, por unanimidade. 3) 
27 Processo n° 006I20I7IDECCIUNIRIVHA - Matrícula como aluno especial. 
28 Requerente: Renata Rodrigues de Faria dos Santos. Devido à ausência da 

	

29 	Conselheira Patricia de Mello Cardoso, a Conselheira Carmozina Comes Teixeira 

	

30 	realizou a leitura do parecer referente ao processo em epígrafe, no qual a relatora foi 

	

31 	FAVORÁVEL à proposta que nele consta. Em seguida, os Conselheiros deliberaram, 

	

32 	votaram e o aprovaram, por unanimidade, o parecer apresentado. 4) Processo n° . 

	

33 	00II20I7IDEJORIUNIRNHA - Matrícula como aluno especial. Requerente: Sara 

	

.34 	Elena Rengifo Chavez Labajos. O Conselheiro Ronie Peterson Silvestre realizou a 

	

35 	leitura do seu parecer referente ao processo em epígrafe, sendo "FAVORAVEL..à 

	

36 	proposta que nele consta. Em seguida, os Conselheiros deliberaram, votaram 
37 aprovaram, por unanimidade, o parecer do Relator. 5) Processo ti 

	

39 	030I20I7IDEADIUNIRNHA - Matrícula como aluno especial. Requerente: Eliane 

	

39 	Teotônio de Moraes Silva. A parecerista Leuziene Lopes realizou a leitura da análise e 

	

40 	do seu parecer referente ao processo em epígrafe, sendo FAVORÁVEL à aprovação. 
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aprovou, por unanimidade. 8) IroceSSO rv 023120 

aluno especial. Requerente: Diego Aparecido da Silva Bortolini. O Conselheiro 

Sandro Adalberto Colferai apresentou ao plenário a análise e o seu parecer em relação 
ao processo supracitado, no qual é FAVORÁVEL à proposta que nele consta. Em 

seguida à leitura, o plenário deliberou, votou e o aprovou, por unanimidade. 9) 

Processo n° 029/2017/DEAD/UNIRNHA - 
Matrícula como aluno especial. 

Requerente: Rosângela Alves Borba. O Conselheiro Sandro Adalberto Colferai 
apresentou ao plenário a análise e o seu parecer em relação ao processo supracitado, 
no qual é FAVORÁVEL à proposta que nele consta. Em seguida à leitura, o plenário 
deliberou, votou e o aprovou, por unanimidade 10) Processo no 

001/2017/DELL/UNIR/VHA - Matrícula como aluno especial. Requerente: Cristiane 
Silva de Pinho. Devido à ausência da Conselheira Patricia de Mello Cardoso, a 
Conselheira Carmozina Comes Teixeira realizou a leitura do parecer relativo ao 
processo em apreciação, o qual .é FAVORÁVEL à solicitação da requerente, nas 
disciplinas que apresentavam vagas disponíveis. O plenário deliberou sobre o que lhe 
fora apresentado, votou e o aprovou, por unanimidade. 11) Processo n° 
002/2017/DELL/UNIRNHA - Matrícula como aluno especial. Requerente: Vânia 
Pantoya de Carvalho Estrada. A Conselheira Leciandra Doring Lauros apresentou ao 
plenário a análise e o parecer do processo em epígrafe, sobre o qual é 
DESFAVORÁVEL à solicitação da requerente. O plenário deliberou sobre o parecer da 
conselheira, votou e o aprovou. 12) Processo n° 003/2017/DELL/UNIRIVHA - 

Matrícula como aluno especial. Requerente: Marilza Oliveira Andrade. O Conselheiro 
Ronie Peterson Silvestre realizou a leitura da análise e do seu parecer referente ao 
processo em discussão, sendo FAVORÁVEL à solicitação da requerente, com exceção 
da matricula na disciplina de Literatura Portuguesa 1, pelo fato da requerente não 
possuir pré-requisito para cursa-ia. Em seguida, o Conselho deliberou sobre o parecer 

-à apresentado, votou e o aprovou, unanimemente. 13) Processo n° 
001/201 7/DACIE/UNIR/VHA - Matrícula como aluno especial. Requerente: Regina 
Pires Rodrigues Parecerista: A Conselheira Juliana Budin realizou a leitura da análise 
e do parecer emitido sobre o processo epigrafado, sendo FAVORÁVEL à solicitação da 
requerente, quanto a matricular-se como aluno especial no curso. Conselho deliberou 
sobre o parecer apresentado, votou e o aprovou, unanimemente 14) Processo n° 
002/2017/DACIE/UNIRNHA 

- Matrícula como aluno especial. Requerente: Rosemeri 
Teresinha Machado Parecerjsta: A Conselheira Juliana Budin realizou a leitura da 
análise e do parecer emitido sobre o processo epigrafado, sendo FAVORÁVEL à 
solicitação da requerente, quanto a matricular-se como aluno especial. Em seguida à 
leitura, o Conselho deliberou, votou e o aprovou por unanimidade. 15) Processo no 001/20I7DCV/UNIR/VHA 

- Pedido de cessão gratuita de espaço físico para o 
programa de aprendizagem. Requerente: Caroline Gonçalves Araújo Vieira 
Conselheira Leciandra Doring Lauros apresentou ao plenário a análise e o parecer 
processo em epígrafe, sobre o qual DESFAVORÁVEL à solicitação da requerente. 
Após a exposição, o Conselho deliberou, votou e o aprovou com seis votos a favor e 
duas abstenções. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a sessão; da qual, para constar, eu, Talissia de Jesus 
Balestrin, Secretária Substituta deste Conselho, lavrei esta ata que, após lida2 se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes 
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da proposta nele contida. O plenário deliberou sobre o que lhe fora apresentado votou 
e o aprovou, por unanimidade. 6) Processo n° O2O/2017/DEAD/UNlR/'1H!t 

- Matrícula 

como aluno especial. Requerente José Valdenir Jovino. A parecerista Leuziefle Lopes 
realizbu a leitura da análise e do seu parecer referente ao processo em epígrafe, sendo 
FAVORÁVEL aprovação da proposta nele contida. O plenário deliberou sobre o que 
lhe fora apresentado, votou e o aprovou, por unanimidade. 7) Processo n° 

O01/2OI7IDEAD/UNIRNHA - Matrícula como aluno especial. 
Requerente: AndresSa 

Leticia Barbosa de Jesus. O Conselheiro Elder Comes Ramos apresentou ao plenário 
a análise e o seu parecer em relação ao processo supracitado, no qual é FAVORÁVEL 
à proposta que nele consta. Em seguida à leitura, o plenário deliberou, votou e o 

-. 	
. 	 ""47/DEAD/UNIRNHA - Matrícula 



Esta presidência: 

CONVOCA A TODOS OS CONSELHEIROS DO CONSEC/VILHENA  para a 146  reunião extraordinária, 
realizar-se-á no dia 07 de abril de 2017, com início às 15h, na sala da Direção, deste campus. 

MEMBROS AINATURAS 
1. Alexandra Martins de Espíndula - - 
2. Cláudia Justus Tôrres Pereira 

3. Elder Gomes Ramos 

4. Jorge Arturo Vilieria Medrano Férias 

5. Juliana Budin Freitas 

6. Leciandra Doring Lauros 

J 7. Leoni Teresinha Vieira Serpa 

8. Leuziene Lopes 

9. Patricia de Mello Cardoso 

/ PL-rbu 
10. Ronie Peterson Silvestre ., ., 

\j 

11. Sandro Adalberto Colferai - / _.._- 

12. Maria do Socorro Gomes Torres 
 


