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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 219 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 219 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNIRNiIhena, realizada em 
21 de fevereiro de 2017, às 15 horas, no 
auditório do prédio central do Campus da UNIR 
de Vilhena 

	

4 	Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às quinze horas, 

	

5 	na sala da Direção do Campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se, sob a presidência do 

	

6 	Diretor, Professor Doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do 

	

7 	Conselho de Campus - CONSEC, para a ducentésima décima nona sessão ordinária. 

	

8 	Estiveram presentes os seguintes membros: Alexandra Martins de Espíndula, Cláudia 

	

9 	Justus Tôrres Pereira, Elder Gomes Ramos, Leciandra Doring Lauros, Leoní Teresinha 

	

lo 	Vieira Serpa, Leuziene Lopes, Patricia de Mello Cardoso, Ronie Peterson Silvestre, 

	

ii 	Sandro Adalberto Colferai e Walmira Sodré Austríaco Moraes. Confirmado o quórum, o 

	

12 	Presidente cumprimentou a todos e deu início à sessão concedendo a palavra aos 

	

13 	membros para a exposição de informes. Informe 1) A Conselheira Patricia de Mello; 

	

14 	Cardoso apresentou o servidor Bibliotecário/Documentalista Pedro Paulo Almeida 

	

15 	Martins que tomou posse este mês. Falou sobre as funções que este servidor 

	

16 	desempenhará na Biblioteca Setorial Paulo Freire. Informe 2) Ainda, a Conselheira 

	

1.7 	Patrícia de Mello Cardoso, comunicou que há uma lista de livros que serão doados 

	

18 	para a casa carcerária deste município. Tais livros estão carimbados com o carimbo da 

	

19 	UNIR, contudo, não pertencem ao acervo bibliográfico da UNIR, são livros adquiridos 

	

20 	por meio de doações. Esses livros serão doados porque a prioridade do espaço físico é 

	

21 	para as bibliografias dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Na oportunidade, a 

	

22 	Conselheira solicitou que os Departamentos analisem a possibilidade de receberem, 

	

23 	para arquivo, os Trabalhos de Conclusão de Curso, em formato digital. Estes serão 

	

24 	disponibilizados para consulta virtual. Informe 3) A Conselheira Leoní Teresinha Viera 
25 Serpa apresentou o Professor Luís Roberto Sousa Mendes, que veio removido do 
2 -\  campus de Rolim de Moura. Informe 4) A Conselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira 

informou que hoje foi realizada e concluída a prova didática dos candidatos inscritos no 
processo seletivo para contratação de professor substituto para o DACIE. Agradeceu a 
todos os docentes que atuaram nas bancas. Concluídos os informes dos membros, 
passou-se aos da Presidência. Informe 1) O Presidente comunicou que nesta data será 
encaminhado um Memorando Circular a todos os servidores do campus, a fim de que 
tenham conhecimento sobre o Plano de Ação 2017 e os cortes orçamentários em 
relação ao valores destinados ao campus para 2016. Informe II) Informou que o 
Conselheiro Robinson Francino da Costa apresentou renúncia como membro 
representante de grupo de pesquisa neste colegiado, mediante requerimento datado 
em 20/02/2017, em virtude do seu afastamento para cursar doutorado no Rio Grande 
do Sul, a partir de lO  de março de 2017. Portanto, considerando que a Conselheira 
KelIy Jessie Queiroz Penafiel, que representa os projetos especiais e pesquisa neste 

elho, na.
) 
 sessão extraordinária n° 144, realizada em 17/02/20/17, soliitou, 

el 
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verbalmente, desligamento deste colegiado nesta categoria de representação; 
considerando que o Conselheiro Elder Gomes Ramos assumirá o cargo de Chefe pro 
tempore do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis, a partir de 2 de março, 
conforme portaria já publicada pela Reitoria, será necessário proceder-se à nova 
eleição para substituição desses membros. Ainda, neste mesmo processo de eleição, 
deverá ser também realizada a eleição para representante docente, em substituição à 
Professora Richéle Timm dos Passos da Silva, pois seu mandato venceu em setembro 
de 2016. Também deverá proceder-se à eleição para representante docente suplente 
do representante atual, Sandro Adalberto Colferai, que assumiu como suplente do 
docente eleito, Odirlei Arcangelo Lavo e, portanto, não possui suplente. Na ocasião, os 
conselheiros, Leciandra Doring Lauros, Leuziene Lopes e Sandro Adalberto Colferai 
disponibilizaram-se para integrar a comissão que deverá realizar o respectivo processo 
eletivo. Informe III) O Presidente informou que a Associação Comercial e Empresarial 
de Vilhena - ACIV, mediante o Ofício n° 004/ACIV/2017, de 14/02/2017, solicitou a esta 
Direção o espaço livre deste campus, para a realização do 20 Portal do Agronegócio de 
Vilhena, a ser realizado de 9 a 12 de agosto de 2017. Com  essa parceria, a ACIV 
realizará os serviços de limpeza no espaço a ser utilizado, conserto das cercas que 
apresentarem esta necessidade e garantem que durante o evento haverá seguranças e 
após, deixarão o espaço organizado. Informe IV) Compartilhou com os membros que a 
Professora Maíra Carneiro Bittencourt Maia, quanto atuou como Vice-Chefe pro 
tempore do DEJOR, encaminhou os Memorandos n° 05/2017/DEJOR e 
06/2017/DEJOR, recebidos pela Direção em 15/02/2017, mediante os quais solicita a 
TV de LCD, existente no campus, para ser utilizada pelo DEJOR e integrará o estúdio 
do laboratório do referido departamento. Solicita, também, a disponibilização dos 
computadores do extinto laboratório da EAD, para também integrar os laboratórios de 
Jornalismo. Na oportunidade, os Conselheiros Patrícia de Mello Cardoso e Sandro 
Adalberto Colferai falaram a respeito da importância do compartilhamento dos espaços 
físicos, uma vez que o Brasil vive uma fase de contingenciamento orçamentário. O 
Conselheiro Sandro Adalberto Colferai ressaltou a importância do laboratório de Letras 
que poderá ser compartilhado com docentes de outros Departamentos que ministram 
disciplinas afins à área da linguagem. Informe V) O Presidente compartilhou com o 
plenário o e-mail recebido da Pró-Reitoria de Administração - PRAD, no qual solicita 
informações se procede a denúncia realizada na Procuradoria Jurídica da UNIR - 
PROJUR, que a Resolução 283/2013/CONSEA/UNIR, que trata do afastamento de 
docentes para a realização de pós-graduação, não está sendo cumprida neste campus. 
Ao que consta no e-mail da PROJUR, esta denúncia partiu do advogado Fernando 
Penafiel, representante legal da servidora docente Kelly Jessie Queiroz Penafiel, 
referindo-se ao percentual de docentes liberados para cursarem pós-graduação. O 
Presidente informou que responderá ao questionamento da PRAD e solicitará 
esclarecimentos à PRAD sobre o percentual mínimo de 20% previsto para os 
afastamentos de docentes, se este percentual se refere a cada Departamento ou ao 
Campus. Informe VI) Falou sobre o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE que 
solicitou a liberação de uma sala de aula, para uso contínuo, por 4 meses, a fim de  -. 
capacitarem os estagiários. Portanto, será formalizado um processo e encaminhado 
para análise e parecer e posterior discussão neste Conselho. Não havendo mais 
informes, passou-se à deliberação sobre os itens da pauta. 1) Indicativo do nome 
para Vice-diretor pro tempore, do campus de Vilhena. O Presidente solicitou 
manifestação deste colegiado referente à ausência de uni Vice-Diretor eleito, se este' 

VML 
Conselho sugere a deflagração de eleição para o respectivo cargo ou se sugere a 
manutenção de indicativos para docentes ocuparem esse cargo como Vice-Diretor pro 
tempore. Após debates, os Conselheiros Sandro Adalberto Colferai e Leoní Teresinha 
Vieira Serpa indicaram a deflagração do processo de eleição para o cargo de Vice-
Diretor. Os demais membros aprovaram o encaminhamento dos respectivos 
conselheiros. A seguir, o Presidente apresentou ao plenário as considerações que 

aldam esteindicativ a saber: "Considerando que não houve pndidatos ao cargo 
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95 	de Vice-Diretor para o campus de Vilhena, conforme consta no último processo de 

	

96 	eleição transcorrido, n°23118.002384/2015-78; considerando o pedido de afastamento 

	

97 	para cursar doutorado da atual Vice-Diretora pro tempore, Professora Mestre Richéle 
98 Timm dos Passos da Silva e que esta se encontra em gozo de férias até 10  de abril: 
99 considerando que o campus necessita de um Vice-Diretor para atuar nas ausências e 

	

100 	impedimentos legais do Diretor: indico para apreciação deste Conselho, o nome da 

	

ioi 	Professora Mestre Cláudia Justus Tôrres Pereira, para o cargo de Vice-Diretora pro 

	

102 	tempore, deste campus, até que seja deflagrado e concluído o processo de eleição, 
.103 com a posse do candidato eleito para o respectivo cargo. Os Conselheiros 

	

104 	homologaram o indicativo do Presidente e aprovaram, unanimemente, à indicação do 

	

105 	nome da Professora Mestre Cláudia Justus Tôrres Pereira para o cargo de Vice- 

	

106 	Diretora pro tempere, até que haja eleição e posse para o respectivo cargo. A 
107 Conselheira indicada para o cargo absteve-se de votar. 2) HOMOLOGAÇÃO: 

	

108 	Processo 23118.004582/2016-57 - Projeto de Pesquisa - Institucionalização do 

	

109 	projeto de pesquisa "Práticas e imagens documentais na cultura audiovisual da 

	

110 	Amazônia Ocidental". Requerente: Juliano José de Araújo. Em atenção ao Despacho 

	

iii 	n° 004/2017/Diretoria de Pesquisa/Propesq, de 06/01/2017, anexo a este processo, à 

	

112 	folha 73, o Presidente apresentou ao Plenário o objeto em discussão, a fim de se 

	

113 	proceder à sua homologação, conforme solicitado no Despacho supracitado. Em 

	

114 	seguida, os conselheiros o homologaram, por unanimidade. A Conselheira Leoní 
lis Teresinha Viera Serpa não votou por ter se ausentado da sessão no momento da 

	

116 	leitura, deliberação e votação deste item, retornando em seguida à sessão. 3) 

	

117 	RELATORIO FINAL: Processo n° 23118.002782/2015-94 - Institucionalização de 

	

118 	Proposta de Projeto de Extensão: Universidade Solidária. Requerente: José Kennedy 

	

119 	Lopes Silva. O Conselheiro Sandro Adalberto Colferai executou a leitura do seu 
120 parecer relativo ao objeto em apreciação, o qual é FAVORÁVEL à aprovação do 

	

121 	Relatório Final referente à execução do projeto constante do processo acima citado. 
122 Após a exposição, os conselheiros deliberaram, votaram e o aprovaram, por 

	

123 	unanimidade. O Conselheiro Elder Gomes Ramos absteve-se de votar por ser parte 

	

124 	interessada. 4) Processo n° 23118.001270/2016/91 - Proposta de reedição de projeto 

	

125 	de extensão universitária Seminário Cidadania, diversidade e territorialidade: caminhos 

	

126 	teóricos e práticos da diferença (processo n° 23118.004401/2014-21). Requerente: 

	

127 	José Kennedy Lopes Silva. A parecerista Leciandra Doring Lauros realizou a leitura da 
128 análise e do seu parecer referente ao processo em epígrafe, sendo FAVORÁVEL à 

	

129 	aprovação da proposta nele contida. O plenário deliberou sobre o que lhe fora 
130 apresentado, votou e o aprovou, por unanimidade. 5) Processo n° 

	

131 	23118.000235/2017-36 - Programa de Extensão Universitária: Rádio Unir: um projeto 
132 prático de radiojornalismo. Requerente: Maíra Carneiro Bittencourt Maia. A 

	

133 	Conselheira Patricia de Mello Cardoso apresentou ao plenário a análise e o seu 

	

134 	parecer em relação ao processo supracitado, no qual é FAVORÁVEL à proposta que 

	

135 	nele . consta. Em seguida à leitura, o plenário deliberou, votou e o aprovou, por 

	

136 	unanimidade. 6) Processo n° 23118.000276/2017-22 - Projeto Pedagógico de Curso - 

	

137 	Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Administração da Universidade Federal 
138 de Rondônia, Campus de Vilhena. Requerente: Ronie Petereson Silvestre, A 

	

139 	Conselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira executou a leitura do seu parecer relativo ao 
140 processo em apreciação, o qual é FAVORAVEL à respectiva proposta. Após a 
141 . exposição, o Conselho deliberou, votou e o aprovou por unanimidade, com exceção do 

	

,142 	Conselheiro requerente que se absteve de votar. Nada mais havendo a tratar, o 

	

'43 	Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. E, para' 

	

144 	constar, eu, Joice de Moraes Sant' Ana, Secretária deste Conselho, lavrei esta ata que, 

	

145 
	

se aprovada,assinada por mim e pelos demais. 
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