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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 220 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 220 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNlRNilhena, realizada em 
21 de março de 2017, às 15 horas, no auditório 
do prédio central do Campus da UNIR de 
Vilhena 

4Aos.vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, às quinze horas, no 
5auditório. do prédio central deste campus, reuniram-se, sob a presidência do Diretor, 
6Professor Doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do Conselho de 
7Campus - CONSEC, para a ducentésima vigésima sessão ordinária. Estiveram 
8presentes os seguintes membros: Alexandra Martins de Espíndula, 'Cláudia Justus 
gTôrres Pereira, Elder Gomes Ramos, Juliana Budin Freitas, Karina Rodrigues de Faria, 

lOLeciandra Doring Lauros, Leoní Teresinha Vieira S€ rpa, Leuziene Lopes, Patricia de 
liMeIlo Cardoso, Ronie Peterson Silvestre e Sandro Adalberto Colferai. Confirmado o 
12quórum, o Presidente cumprimentou a todos e deu início à sessão concedendo a 
13palavra aos membros para a exposição de informes. Informe 1) O Conselheiro Elder 
14Gomes Ramos, em nome do docente Odirlei Arcangelo Levo, solicitou à Presidência 
lsque verifique com a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente - CAEP, as 
16razões do atraso na finalização da avaliação do estágio probatório do servidor docente 
17representado. Segundo o docente, processos que foram encaminhados à CAEP 
18posteriormente ao seu, já foram avaliados e concretizados. Informe 2) Ainda, o 
19Conselheiro Elder Gomes Ramos expressou sua preocupação em relação às notas do 
20Enade, que foram 2 e 3 nos cursos do campus. O Conselheiro sugeriu que as 
21servidoras Técnicas em Assuntos Educàcionais auxiliem os Departamentos para 
22desenvolverem um trabalho que vá ao encontro das dificuldades dos acadêmicos em 
23relação ao conteúdo da prova do Enade. A Conselheira Leoní Teresinha Vieira Serpa 	.. 
24compartilhoti da preocupação do Conselheiro Elder e destacou que é necessário 
25pensar sobre o Enade ao longo da formação dos acadêmicos, principalmente quanto a 	? 
26dificuldade na interpretação de textos e raciocínio lógico que tende a aparecer 
27momento de interpretar as questões da prova desse exame. O Conselheiro Sandro 
28Adalberto Colferai destacou que a elaboração de relatórios para acompanhamento do 
29desempenho dos cursos em avaliações, e a realização de diagnósticos capazes de 
30evidenciar particularidades dos cursos de graduação devem ser elaborados pelos 
3lTécnicos em Assuntos Educacionais lotados no campus, a fim de auxiliar na apreensão 
32d'as circunstâncias que levam à obtenção de tais notas, a exemplo do ENADE. Com  
33isso, destacou o conselheiro, haveria instrumentos para auxiliarem na tomada de 
34decisõesaqaêmicas por parte dos departamento. 	. 
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361nforme 3) O Conselheiro Elder Gomes ramos apresentou sua despedida como 
37membro deste Colegiado. A partir do dia 8 de abril o docente José Arilson de Souza 
38assumirá a chefia como chefe pro tempore do Departamento Acadêmico de Ciências 
39Contábeis. Informe 4) O Conselheiro Ronie Peterson Silvestre falou que é 
4üresponsabilidade de cada curso, seus NDEs e professores, prepararem os alunos para 
41a prova do Enade e que esta avaliação deve ser tratada de forma diferenciada das 
42demais dimensões. O Conselheiro entende que deve ser descentralizada a inserção de 
43dados na plataforma e-MEC. A solicitação de inserção dos dados deveria ser uma 
44função dos chefes dos Departamentos e que as servidoras Técnicas em Assuntos 
45Educacionais poderão auxiliá-los nesta demanda, naquilo que for condizente com suas 
46funções. Em complementação, a Conselheira Leoní Teresinha Vieira Serpa falou que 
47as inserções de informações pertinente aos cursos, questionário e-MEC e PPC devem 
48ser feitas pelos coordenadores dos cursos, visto que esses possuem o conhecimento e 
49também a atribuição desta função. Desta forma, aliviará a sobrecarga da procuradoria 
5üinstitucional que tem hoje centralizado essa atividadè de todos os-cursos da UNIR e 
Sique muitas vezes não atende a todos de forma precisa e pontual. Recordamos casos 
52de cursos que foram prejudicados em termos de prazo e também de conteúdos, pois 
53não foram informados de forma correta no sistema e-MEC e não atenderam aos 
54prazos determinados pelo sistema. Tais fatos têm prejudicado as avaliações in loco do 
55MEC e consequentemente as notas dos cursos. Informe 5) O Conselheiro Sandro 
56Adalberto Colferai comunicou que a PROCEA orientou que apenas os integrantes nos 
57projetos de extensão que representam a comunidade externa deverão assinar o Termo 
58de Adesão. Servidores que participarem não necessitam assiná-los. Informe 6) A 
5900nselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira compartilhou com o plenário que foi 
60publicada a portaria de concessão de aposentadoria à Professora Maria Candida 
611VIüller, no Boletim de Serviço desta data. Concluídos os informes dos membros, 
62passou-se aos da Presidência. Informe 1) O Presidente falou sobre a visita do Vice-
63Reitor, Prof. Dr. Marcelo Vergotti, nos dias 15 e 16/03/2017 e das reuniões que ele 
64realizou, junto com a Direção, com cada Departamento Acadêmico, com as 
65Coordenações e chefes de setores e com os Técnicos Administrativos. Entre as 
66demandas comuns apresentadas, está a criação de códigos de vagas para docentes e 
67técnicos administrativos. Sobre esta demanda, o Vice-Reitor respondeu que o 
68Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, informou que todas as 
69vagas disponibilizadas para a UNIR já foram supridas e que o Diretor da Diretoria de 
70Recursos Humanos, em reunião com o MPOG, foi informado de que a UNIR possui em 
71torno de 100 professores a mais do que deveria, a julgar pelo número de discentes. O 
72Vice-Reitor disse, ainda, que será realizada urna auditoria em toda a UNIR, a fim de 
73verificar a distribuição da carga horária dos docentes e se estão sendo atribuídas 
74disciplinas apenas dentro da carga horária mínima prevista. Quanto a capacidade de 
75internet, o Vice-Reitor disse que o Diretor deste campus deverá agendar urna reunião 
76com a Reitoria e a DTI para discutir a ampliação da capacidade pela Rede Nacional de 
77Pesquisa - RNP. Se a RNP não promover a ampliação, o campus deverá proceder um 
78processo de licitação para contratação de internet. Sobre a Estatuinte, o Vice-Reitor 
79comunicou que o prazo para conclusão dos trabalhos finaliza em dezembro deste ano. 
80Em julho será encaminhada uma prévia da estatuinte para as comissões setoriais dos 
81campi para discussão e apontamentos. Informe II) O Presidente falou sobre a função 
82da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças do Campus, conforme já exposto 
83aos membros durante as reuniões da Comissão. Ressaltou que se houver interesse em 
84aquisição de bens e/ou serviços, os interessados deverão instruir processo licitatório1 
85conforme Instrução Normativa n° 017/UNIR/PRAD/2015, de 11 de setembro de 2015, 
86quando não houver ata de registro de preço com o item a ser adquirido. Se já houver) 
87ata de registro de preço vigente, os interessados deverão encaminhar à Coordenaçãcl 
88de Compras e Gestão de Contratos todos os dados referentes ao item licitado, para 
89sua execução. Informe III) O Presidente comunicou que os insulfilmes já foram 
90colocados nas janelas das 'alas de aula, bem como as telas de projeções já estão 
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91todas instaladas. Informe IV) O Presidente comunicou que alguns docentes do 
92DepartamentO de Jornalismo manifestaram-se contrários à realização das cerimonias 
93de colação de grau em espaços religiosos. Dois desses docentes, durante a reunião 
94com a Direção e o Vice-Reitor, ocorrida em 16/03/2017, se dispuseram a compor a 
95Comissão de Cerimonial deste campus, a saber, a docente Maíra Carneiro Bittencourt 
96Maia e o docente Thales Henrique Nunes Pimenta. O professor Elder Gomes Ramos 
97manifestou seu interesse em compor essa comissão. Considerando o artigo 21, § único, 
98da Resolução n° 134/CONSUN, de 1011011998-  "Nos campi, a comissão será composta 
99de 02 membros docentes e 02 técnicos indicados pelo diretor e nomeados pelo Reitor", 

bOa Direção deste campus expedirá, a cada Colação de Grau, Ordens de Serviço para 
lüldesignar ambos os docentes a auxiliarem na organização do referido evento. Em 
102contàto com a Coordenação de Serviços Gerais e Coordenação de Compras e Gestão 
103de Contratos, deste campus, constatamos a vigência da Ata de Registro de Preços n° 
10402312016 - A, que tem por finalidade a contratação de serviços, dentre eles, a locação 
lOSde auditórios. Os valores registrados são: locais com capacidade de 100 pessoas, R$ 
106500,00; capacidade para 300 pessoas, R$ 1.000,00 e com capacidade para 1000 
107pessoas, R$ 4.000,00. Portanto, considerando a manifestação mencionada, não sendo 
108possível a realização do evento de colação de grau no auditório do IFRO, seja por 
109incapacidade de acomodação ou por indisponibilidade, a Comissão do Cerimonial, se 
ilüjulgar necessário, poderá requerer a utilização dos serviços constantes na referida Ata 
ilide Registro de Preço, durante sua vigência, que atualmente é de 10/11/2016 a 
11209/11/2017. Após o término da vigência e não havendo meios para locação de 
113auditórios, o assunto quanto ao local a serem realizadas as solenidades de Colação de 
114Grau, será discutido neste Conselho de Campus. Os arquivos relativos a essa 
115contratação serão encaminhados a todos os servidores deste campus, para 
116conhecimento. Findados os informes, o Presidente apresentou o pedido de inclusão de 
117pauta da Conselheira Juliana Budin Freitas, a saber: Solicitação: Aos Conselheirós do 
118Conselho de CampusNilhena. Requerente: Juliana Budin Freitas. Assunto: 
119Solicitação de sessão extraordinária na primeira quinzena do mês de abril, para 
120apreciação e votação dos pedidos de matrícula como aluno especial. Posto em 
121votação, os Conselheiros aprovaram o respectivo pedido de inclusão de pauta. A 
122Conselheira requerente absteve-se de votar. A Professora Leoní Teresinha Vieira 
123Sërpa alertou sobre a data prevista em calendário para entrega de requerimento para 
124matrícula especial que é dia 23 de março. Não havendo mais informes, passou-se à 
125deliberação sobre os itens da pauta. 1) Deliberação sobre a data de Colação de 
126Grau - 2017/1. Considerando que o Calendário Acadêmico prevê a solicitação de 
127colação de grau pelo acadêmico concluinte, nos dias 04 e 05/09/2017 e que a 
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128Secretaria Acadêmica necessita de um prazo mínimo de 10 dias úteis para verificar a 
129documentação relativa à vida acadêmica do aluno requerente, a fim de constatar sua 
130habilitação para colar grau, os Conselheiros deliberam e aprovaram a data de 20 de 
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131setembro de 2017 para a realização da Cerimônia de Colação de Grau, dos formandos 
132do 10  semestre 2017. 2) Requerimento para reformulação integral do Regimento 
1331nterno do Conselho de CampusNilhena: Requerente: Jorge Arturo Villena Medrano. 

( 134Considerando que o Presidente é o requerente, a Conselheira Cláudia Justus Tôrres 
135Pereira assumiu a presidência desta sessão. A Presidente apresentou ao plenário o 
136requerimentoem epígrafe, constando a manifestação favorável à reformulação integral / 

! 137do Regimento Interno deste Conselho, por todos os membros do plenário, atingindo o 
138percentual mínimo de 2/3 da totalidade de todos os integrantes, atendendo ao § 10  do/'/ 
139artigo 27, do Regimento Interno atual. Os Conselheiros deliberaram, votaram e / 
140aprovaram o requerimento em apreciação. Os Conselheiros indicaram para formarem a 
141Comissão os seguintes nomes: DISCENTE: Leuziene Lopes. DOCENTE: Cláudia 

j 142Justus Tôrres Pereira, Jorge Arturo Villena Medrano e José Kennedy Lopes Silva. 
143TECNICOS ADMINISTRATIVOS: Joice de Moraes Sant' Ana e Leciandra Doring 
1441_auros. O prazo para conclusão dos trabalhos será de 60 dias, a partir da publicação 
145da Ordem de Serviço a ser emitida pela Direção deste campus, no Boletim de Serviço 
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146da UNIR. Em seguida, a presidência da mesa retornou ao Conselheiro Presidente 
147Jor(e Arturo Villena Medrano. 3) Indicação de Membros para formação de 
148Comissão: Comissão responsável por reformular o Regimento Interno do 
149Conselho de CampusNilhena, em atendimento ao requerimento do Professor 
lSOJosé Kennedy Lopes Silva, constante do processo interno n° 
151003/2016/CONSECIUNIRNiIhena; e para atender ao indicativo da Conselheira 
152Leoní Teresinha Vieira Serpa, quanto aos prazos para encaminhamento de 
153objetos para deliberação por este Conselho. Decisões constantes da ata da 
154sessão ordinária n° 218/CONSECNiIhena, de 7/12/2016. Considerando a aprovação 
155do item anterior, o Presidente propôs a supressão deste item de pauta. Os conselheiros 
156aprovaram, por unanimidade o pedido de supressão. 4) Convalidação dos atos 
I57praticados pelo servidor docente Luís Roberto Sousa Mendes, no período de 
15807/02 a 17/03/2017. No dia 13/03/2017 a Direção deste campus tomou ciência de que 
1590 servidor docente Luís Roberto Sousa Mendes estava de atestado médico no período 
160de 07/02 a 17/03/2017. Considerando que o fato era desconhecido pela Direção e que 
1610 respectivo servidor participou de atos e atividades oficiais durante o período em 
162questão, o Diretor deste campus, no dia seguinte, encaminhou ao Departamento 
163Acadêmico de Jornalismo o Memorando n° 021/2017/DCV/UNIR Vilhena, solicitando 
164que sua chefia imediata requeresse do servidor em pauta uma Declaração na qual se 
165manifestasse que ainda estando coberto por esse Atestado Médico, por livre e 
166espontânea vontade participou de atividades laborais, a fim de que, de posse dessa 
167Declaração, seus atos pudessem ser convalidados. O servidor Luís Roberto Sousa 
168Mendes informou mediante o documento datado em 14/03/2017, que não tinha 
169conhecimento que ainda estava de atestado, apresentou argumentos que justificavam 
1700 desconhecimento dessa licença médica e declarou "[ ... ] que todas essas atividades 
171foram exercidas por livre e espontânea vontade a fim de atender às demandas 
172urgentes do Campus e do DEJOR que necessitavam de auxílio naquele momento". 
173Portanto, considerando o teor do documento assinado pelo docente acima 
174mencionado, o qual esteve presente nesta sessão e solicitou voz para expor, na 
175íntegra, a este plenário, as razões constantes em seu documento, os Conselheiros - 
176com exceção da Conselheira Leoní Teresinha Vieira Serpa por ser requerente de um 
177dos processos que o servidor em questão emitira parecer - convalidaram os seguintes 
178atos laborativos praticados pelo servidor, durante o período de 6 de fevereiro e 14 de 
179março de 2017: a) Participação de banca para professor substituto, Departamento de 
18oEducação, edital 001/201 6/DCV/UNIRNHA, de 19/12/2017; b) participação em 
181reuniões ordinárias e extraordinárias do DEJOR; c) Parecer dado ao projeto de 
182extensão - Apreciação de Relatório Final do processo 23118.003705/2016-32 - 
183Proposta de evento - Palestra: A profissão de Jornalista e o exercício profissional no 
184cenário atual. Requerente: Leoní Teresinha Vieira Serpa; d) apreciação de Projeto de 
185Grupo de Pesquisa em Filosofia e Educação - processo 23118.000550/2017-63; e) 
186apreciação do processo 23118.000551/2017-16 — Programa de Extensão Universitária: 
187Filosofia e Educação. 5) Processo 23118.000550/2017-63 - Grupo de Pesquisa — 
188Filosofia e Educação. Requerente: Luís Roberto Sousa Mendes. O parecerista Elder 
189Gomes Ramos realizou a leitura da análise e do seu parecer referente ao processo em 
190epígrafe, sendo FAVORÁVEL à aprovação da proposta nele contida. O plenário 
191deliberou sobre o que lhe fora apresentado, votou e o aprovou, com exceção da 
192Conselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira que se absteve de votar por integrar  os/XI 
l93membros participantes do projeto. 6) Processo 23118.000551/2017-16 — Projeto de/ 
194Extensão - Filosofia e Educação. Requerente: Luís Roberto Sousa Mendes. A 
195Conselheira Karina Rodrigues de Faria executou a leitura do seu parecer relativo ao 
196objeto em apreciação, o qual é FAVORAVEL à sua aprovação. Após a exposição, os 

\ 197conselheiros deliberaram, votaram e o aprovaram. A Conselheira Cláudia Justus Tôrres 
198Pereira absteve-se de votar por fazer parte do projeto. 7) Processo n° 
19923118.001007/2014-31 - Avaliação de Estágio Probatório - Memo n° 179/DRH/UNIR 
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201Acadêmico de Ciências Contábeis - UNIRNILHENA. Requerente: Elder Gomes 
202Ramos. A parecerista Patrícia de Mello Cardoso apresentou a análise e o seu parecer 
203referente à 3a  fase de avaliação do estágio probatório do requerente, bem como a 
204análise e o parecer referente à Fase Final do processo de avaliação. Em seguida, os 
205conselheiros deliberam sobre o primeiro parecer, votaram e o aprovaram. Após, 
206deliberaram sobre o parecer respectivo à Fase Final, votaram e o aprovaram. O 
207Conselheiros Elder Comes Ramos e Sandro Adalberto Colferai abstiveram-se de votar. 
208em ambos os pareceres. O primeiro Conselheiro por ser o requerente e o segundo por 
209ser o Presidente da CAEP. As Conselheiras Cláudia Justus Tôrres Pereira e Leoní 
21üTeresinha Vieira Serpa elogiaram o trabalho realizado pelo docente Elder Comes 
211Rarnos durante sua atuação na chefia e Vice-chefia do Departamento, como membro 
212de comissões e com todas essas atividades, foi autor de 6 publicações. 8) Processo n° 
.21323118.002087/2013-61 - Afastamento de docente: Afastamento para cursar Programa 
214de Pós-Graduação, Stricto Sensu em' Desenvolvimento Regional e Agronegócio, nível 
215de Doutorado (Pedido de Prorrogação). Requerente: Antonio Nogueira Neto. A 
216Consêlheira Leoní Teresinha Vieira Serpa executou a leitura do seu parecer relativo ao 
217processo em apreciação, o qual é FAVORÁVEL à solicitação de prorrogação de 
218afastamento do requerente. Após a exposição, o Conselho deliberou, votou, e o 
219aprovou, por unanimidade. 9) Processo 23118.000635/2017-41 - Projeto de Extensão 
220— Projeto de Extensão: Clube de Leitura Rosas no Asfalto. Requerente: Ana Carolina 
221Lopes Costa. O Conselheiro Elder Comes Ramos apresentou ao plenário a análise e o 
222seu parecer em relação ao processo supracitado, no qual é FAVORÁVEL à proposta 
223que nele consta. Em seguida à leitura, o plenário deliberou, votou e o aprovou, por 
224unanimidade. 10) Solicitação: Aos Conselheiros do Conselho de Campus/Vilhena: 
=Requerente: Juliana Budin Freitas. Assunto: Solicitação de sessão extraordinária na 
226primeira quinzena do mês de abril, para apreciação e votação dos pedidos de matrícula 
227como aluno especial. A Conselheira Juliana Budin Freitas apresentou ao plenário as 
228razões de sua solicitação. Argumentou que os requerimentos de matrícula como aluno 
29especial necessitam ser deliberados pelo CONSEC em tempo hábil, a fim de não haver 

230prejuízos aos requerentes, com faltas, e perdas de conteúdo. Para tanto, os 
231Departamentos devem encaminhar ao CONSEC os requerimentos para providências, 
=deliberação e votação em sessão extraordinária, considerando que a ordinária está. 
233agendada para o dia 26 de abril. Os Conselheiros deliberam sobre a solicitação da 
234Conselhéira, votaram e aprovaram, por unanimidade. Em conformidade com o artigo 
23514, item II, alínea c, do Regimento Interno do Conselho de Campus, a data da próxima 
236sessão extraordinária deste colegiado será no dia 04 de abril de 2017. O Conselheiro 
237Sandro Adalberto Colferai ressaltou a obervação da Conselheira LeoníTeresinha Vieira 
238Serpa, em relação à data máxima de 23 de março para entrega à SERCA das análises. 
239sobre os pedidos de matrícula especial. Considerando que o Regimento Geral da 
240UNIR, em seu artigo 87, § 10,  prevê que esses pedidos sejam analisados pelo 
241Departamento e pelo CONSEC, a Direção deste campus contestará a data do 
242calendário com a DIRCA e solicitará maior prazo. Nada mais havendo a tratar, o 
243Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. E, para 
244constar, eu, Joice de Moraes Sant' Ana, Secretária deste Conselho, lavrei esta ata que, 
245se aprovada, será assinada por mim e pelos demais. 
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