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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 221 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 221 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNIRNiIhena, realizada em 
26 de abril de 2017, às 15 horas, no auditório 
do prédio central do Campus da UNIR de 
Vil he na 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, às quinze horas, no 
auditório do prédio central 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 vigésima primeira sessão ordinária. 
Estiveram presentes os seguintes membros: Alexandra Martins de Espíndula, Cláudia 
Justus Tôrres Pereira, José Arilson de Souza, Juliana Budin Freitas, Kelly Jessie 
Queiroz Penafiel, Leciandra Doring Lauros, Leoní Teresinha Vieira Serpa, Leuziene 
Lopes, Patricia de Mello Cardoso e Sandro Adalberto Colferai. Confirmado o quórum, o - 
Presidente cumprimentou a todos e deu início à sessão concedendo a palavra aos 
membros para a exposição de informes. Informe 1) A Conselheira Leuziene Lopes 
informou que nos dias 30/04 e 11/05 ela e a acadêmica Isabely, em Porto Velho, 
tomarão posse como representantes do Diretório Central dos Estudantes, em Vilhena. 
Informe 2) A Conselheira Leuziene ressaltou a importância da paralisação, à livre 
opção de cada trabalhador como cidadão, no próximo dia 28, como manifestaçã-' 
contra a reforma da previdência e a reforma trabalhista. Informe 3) A Conselheira 
Leoní Teresinha Vieira Serpa comunicou que não responderá mais pelo Departamento 
Acadêmico de Jornalismo - Dejor, a partir de primeiro de maio deste ano. A portaria da 
nova Chefe, Professora Maíra Carneiro Bittencourt Maia e do Vice-Chefe Profess 
Luciano de Sampaio Soares deverá ser publicada em breve pela Reitoria. Na ocasião; 
agradeceu aos colegas deste Conselho pelo apoio ao trabalho que realizaram nesse 
últimos três anos e nove meses, especialmente na árdua tarefa de reestruturação . 
reconhecimento do curso de Jornalismo. Informou que registrou na última reunião \4 
departamental que presidiu, em 12/04/2017, constando em anexo à respectiva ata, um 
relatório onde expõe parte das atividades que desempenhou e também das conquistas  4C1 

que obtiveram, com a ajuda e apoio dos colegas integrantes do NDE, nesse período-
frente ao departamento, entre elas o reconhecimento do Curso, a criação do novo PPC, 
a construção dos laboratórios e a contratação de cinco novos professores Comunicou 
que além das suas atividades costumeiras de docente, estará, a partir da próxima  E5 
semana, dedicando-se com mais afinco na finalização do seu projeto de doutorado, 
ujo aceite já está sendo encaminhado em uma universidade portuguesa, onde 

pretende realizar seus estudos de doutoramento. A Conselheira %udia Justus Tôrres 



Pereira expressou seu reconhecimento pelo trabalho prestado pela Professora Leoní 
Teresinha Vieira Serpa, sobretudo na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso, 
fundamental no processo de reconhecimento do curso pelo MEC. Concluídos os 
informes dos membros, passou-se aos da Presidência. Informe 1) O Presidente 
comunicou que a Conselheira Kelly Jessie Queiroz Penafiel encaminhou à Direção um 
requerimento solicitando "análise e deliberação do colegiado do CONSEC sobre a 
realização de eleição (consulta à comunidade universitária) para Vice-Diretor do 
campus de Vilhena da UNIR". Ocorre que após a manifestação deste Conselho na 
sessão ordinária n° 219, de 21/02/2017, a Direção tomou providências para 
atendimento ao que fora decidido. Encaminhou o Memorando n° 016/2017/DCV/UNIR, 
em 10/03/2017 à Reitoria solicitando orientações sobre as dúvidas que pairam referente 
à 'eleição para o respectivo cargo. Se deveria ser reaberto o processo 
23118.002384/2015-78 ou se aberto um novo processo. A Reitoria reencaminhou 
nossa solicitação de esclarecimento à Secretaria dos Conselhos - SECONS, e após o 
recebimento da manifestação da SECONS, a Direção acatou a sugestão de 
reencaminhar à PROJUR para manifestação técnica e que ainda aguarda a resposta. 
Contudo, essas providências foram informadas apenas aos Conselheiros que estavam 
em atividades, no dia 24 de março de 2017, por e-mail. Portanto, em atenção ao 
Requerimento da referida Conselheira este Presidente encaminhou-lhe o Memorando 
n° 048/2017/DCV/UNIRNHA, nesta data, contendo essas informações que eram 
desconhecidas pela Conselheira. Contudo, após ciências das providências tomadas, se 
esta desejar manter o seu pedido de, encaminhamento do seu requerimento a este 
colegiado, assim será procedido. Informe II) O Presidente falou sobre a mudança do 
horário dos servidores lotados na DIRCA/SERCA e nas Bibliotecas, os quais 
retornaram ao expediente de 8 horas diárias. Segundo a Pró-Reitor de Administração, 
Charles Dam, atualmente, em virtude de aposentadorias, exonerações e outros fatores, 
há 67 vagas 'de técnicos administrativos ociosas, em torno de 10% do total do 
segmento, sendo 9 deste campus. As reposições podem ocorrer por meio de 
redistribuição ou aproveitamento de outros concursos, pois no momento não haverá 
nova seleção pela UNIR. Contudo, em atendimento ao Acórdão n° 4623/2015 - TCU - 
1a Câmara, a partir do dia 8 de junho próximo, quando termina a licença médica do 
servidor aproveitado do concurso para o Instituto Federal de Roraima, Pedro Paulo 
Almeida Martins, não havendo outro impedimento, este deixará de fazer parte do 
quadro de servidores da UNIR. O Acórdão entende que para ocorrer o "aproveitamento 
de candidatos o exercício deve ser na mesma localidade para qual terão os servidores 	' 
do órgão promotor do certame, tendo em vista a observância do princípio da  rA 
igualdade.". Na oportunidade, a Conselheira Patrícia de Mello Cardoso informou a 
deficiência no quantitativo de servidores atendendo na Biblioteca, por ocasião de 
aposentadoria de duas servidoras, recentemente. Solicitou a compreensão dos Chefes 
dos Departamentos em relação a prestação de serviço pela biblioteca. Informe 111) O 
Presidente comunicou que, possivelmente, tal qual ocorrera com o processo seletivo do 
DELL, o processo seletivo simplificado para professor substituto dos Departamentos 
DACIE, DECC e DEJOR será cancelado,, devido à não publicação do edital de abertura 
do certame no-Diário Oficial da UNIÃO - DOU. A Direção encaminhou a documentação  d 
dos candidatos à PRAD para contratação e está aguardando manifestação. S -7 
recebermos a ordem para o seu cancelamento, será designada nova comissão para a 
elaboração de um novo edital e respectivos anexos, a fim de atender as vagas dos 
Departamentos DELL, DACIE, DEJOR e DECC. No ensejo, a Conselheira Maria do 
Socorro Gomes Torres informou que a PRAD, PROJUR e Reitoria manifestaràrn-s 
pelo cancelamentodo certame do DELL. O Departamento o está providenciando. 
('ontudo, o candidato aprovado comunicou, verbalmente, no Departamento que, sendo\  
publicado o cancelamento do processo seletivo simplicado, este acionará a Justiça. 
Informe IV) O engenheiro da DIREA, Ramires, em 25/04 passado, oficializou a entrega 
d. obra de reforma do bloco 2. O bloco não está com internet instalada porque durante 
-  reforma os cabos de fib oti a foram danificados A D 1 disponi ilizara um servidor 
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para nos próximos dias vir ao campus reinstalá-los. Informe VI) Ainda sobre internet, 
informou que funcionários da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP estiveram 
em Vilhena para instalarem novos cabos de fibra ótica para ampliar a capacidade de 
internet, neste e nos demais campi. Porém, a ELETROBRAS embargou a obra porque, 
segundo a RNP, é necessário uma licença para o uso dos postes. Enquanto se resolve 
a questão, juridicamente, os técnicos da RNP foram a Brasília buscar equipamentos 
necessários para a finalização das instalações. Informe VII) O Presidente falou 
também sobre a Resolução 471/2017/CONSEA, que estabelece critérios e normas 
para o credenciamento de professores voluntários. Informe VIII) Ainda, reiterou o e-
mail encaminhado aos membros deste Conselho, em 18 de abril, mediante o qual, sob 
sua ordem, a Secretaria da Direção solicitou que os informes para as próximas sessões 
sejam encaminhados para o e-mail secret-vha@unir.br  ou que no transcorrer das 
sessões os encaminhem à mesa, por escrito, para que sejam transcritos na ata, a fim 
de otimizar o tempo e visando ao fiel registro. Findados os informes, o Presidente 
solicitou ao plenário deliberação sobre a inclusão do item a seguir, que por equívoco 
não fora lançado nesta pauta, a saber: Processo 23118.001010/2014-54 - Memo n° 
203/DRH/UNIR de 17/03/2014 - Avaliação de Estágio Probatório, servidor docente 
lotado? Dpto. Acadêmico de Ciências Contábeis UNIRNilhena. Requerente: Odirlei 
Arcangelo Lovo. Parecerista: Kelly Jessie Queiroz Penafiel. Os Conselheiros 
aprovaram por unanimidade a referida inclusão, passando este a constar como último 
item a ser deliberado. Em seguida, iniciou-se a apreciação sobre os itens da pauta. 1) 
Posse da Chefe e do Vice-chefe do Departamento Acadêmico de Estudos 
Linguísticos e Literários - DELL. Conforme o resultado constante da ata de apuração 
de 12/04/2017, lavrada pela Comissão designada pela Ordem de Serviço n° 
006/2017/DELL/UNIR, responsável pelo processo de consulta à comunidade 
acadêmica para a escolha de Chefe e Vice-chefe do DELL, 'em conformidade com o 
Edital n° 002/2017/Comissão Eleitoral, foram eleitos os docentes: para a função de 
Chefe, Maria do Socorro Gomes Torres e como Vice-Chefe, Osvaldo Copertino Duarte, 
designados, respectivamente, pela Portaria n° 320/2017/GR/UNIR, de 25/04/2017, 
publicada no DOU, n° 79, seção 2, página 22, de 26/04/2017 e Portaria n° 
321/2017/GR/UNIR, de 25 de abril de 2017, conforme consta no e-mail institucional 
portarias.gr@unir.br, recebido em 25 de abril de 2017, no endereço eletrônico 
institucional secret-vha@unir.br. Portanto, nesta sessão, em cumprimento ao artigo 37, 
Seção II, item XVI, do Regimento Geral desta Instituição Federal de Ensino Superior, 
que prevê dentre as competências do Diretor de Campus, a incumbência de "dar posse 
aos chefes dos Departamentos vinculados ao Campus ou Núcleo", o Diretor, na função 
de Presidente deste Colegiado, na presença de seus membros, deu posse à 
Professora eleita como Chefe do Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e 
Literários - DELL, para mandato de dois anos, com início em 25/04/2017 e término em 
24/04/2019. O professor eleito para o cargo de Vice-Chefe não compareceu à sessão. 
A Conselheira empossada expressou que é com honra que assume a chefia do DELL e 
reconhece a importância do trabalho dos Departamentos para o crescimento da UNIR. 
Ressaltou o seu reconhecimento pelo trabalho da Conselheira Leoní Teresinha Vieira 
Serpa, como chefe do DEJOR. 2) Processo 23118.001660/2015-81 - Avaliação de 
Estágio Probatório - Memo. n° 128/DRH/UNIR de 15/05/2015 servidor docente - 
Lotação: Departamento Acadêmico de Administração UNIRNilhena. Requerente: 
Ronie Peterson Silvestre. Parecerista: Leoní Teresinha Vieira Serpa. A relatora 
apresentou o seu parecer referente à 3a  fase de avaliação, do estágio probatório do 
requerente, bem como o parecer referente à Fase Final do processo de avaliação. 
Ambos os pareceres são FAVORÁVEIS à aprovação das respectivas fases. Em 
seguida, os conselheiros votaram e aprovaram o primeiro parecer. Após, votaram e 

rovaram o parecer respectivo à Fase Final. O Conselheiro Sandro Adalberto Colfera 
bsteve-se de votar em ambos os pareceres, por ser o Presidente da Comissão d 

Avaliação de Estágio Proatório Docente - CAEP, deste campus. 3) Processo 
2311000890/2017-94 - iPro to de Exte ao - FunORientos ço Educação: 
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vertentes filosóficas. Requerente: Ivanor Luiz Guarnieri Parecerista: Leciandra Doring 
Lauros. A relatora expôs o seu parecer o qual é FAVORÁVEL à aprovação do projeto 
constante deste processo e os Conselheiros o aprovaram, por unanimidade. 4) 
Processo 23118.001845/2015-95 - Projeto de Pesquisa: "Capital humano como um 
recurso para obtenção de vantagem competitiva na prestação de serviços contábeis, 
no Cone Sul de Rondônia". Requerente: Ana Cláudia Venturin da Costa Parecerista: 
Patricia de Mello Cardoso. A parecerista executou a leitura do seu parecer sobre o 
objeto em questão, no qual é FAVORÁVEL à aprovação do pedido de Prorrogação do 
respectivo projeto de pesquisa. Os conselheiros aprovaram o parecer por unanimidade. 
5) Processo 23118.003753/2016-21 - Projeto de extensão denominado "Projeto Você 
Solidário." Requerente: Ana Cláudia Venturin da Costa. Parecerista: Sandro 
Adalberto Colferai. O relator apresentou o seu parecer referente ao Relatório Final da 
execução do projeto de extensão em apreço, o qual é FAVORÁVEL à sua aprovação. 
Os conselheiros o aprovaram por unanimidade. O Conselheiro relator ressaltou a 
importância de rediscussão sobre a interpretação das normas que disciplinam os 
projetos de extensão, pois percebe-se que ora um projeto de extensão que não tenham 
como membro um representante da comunidade externa é aprovado pelas Câmaras 
dos Conselhos e ora não. A exemplo, um dos seus projetos de extensão obteve 
parecer desfavorável na Câmara por não constar integrante da comunidade externa. 6) 
Processo n° 23118.00167212015-13 - Avaliação de Estágio Probatório - Memo n° 
129/DRH/UNIR de 15/05/2015 - servidor docente - Lotação: Departamento Acadêmico 
de Estudos Linguísticos e Literários - UNIRNILHENA. Requerente: Karina Rodrigues 
de Faria. Parecerista: Cláudia Justus Torres Pereira. A relatora apresentou o seu, 
parecer referente à 31  fase de avaliação do estágio probatório da requerente, bem 
como o parecer referente à Fase Final do processo de avaliação. Ambos os pareceres 
são FAVORÁVEIS à aprovação das respectivas fases. Em seguida, os conselheiros 
votaram e aprovaram o primeiro parecer. Após, votaram e aprovaram o parecer 
respectivo à Fase Final. O Conselheiro Sandro Adalberto Colferai absteve-se de votar 
em ambos os pareceres, por presidir,a CAEP. 7) Processo 23118.001092/2017-80—
Proposta de evento: Semana de acolhida de ingressantes e interação jornalística para 
egressos e acadêmicos - Edição 2017. Requerente: Leoní Teresinha Vieira Serpa. 
Parecerista: Juliana Budin Freitas. A parecerista executou a leitura do seu parecer 
sobre o objeto em questão, no qual é FAVORÁVEL à aprovação da respectiva proposta 
e os conselheiros o aprovaram por unanimidade, com exceção da Conselheira Leoní 
Teresinha Vieira Serpa, que se absteve de votar por ser a requerente. 8) Processo 
interno 004/2017/DCV/UNIRNiIhena - Processo de eleição para representante 
docente e dos Coordenadores dos projetos especiais e de pesquisa, vinculados ao 
campus Vilhena - Ordem de Serviço n° 002/2017/DCV/UNIR/Vilhena, de 03/03/2017. 
Requerente: Sandro Adalberto Colferai. Interessados: Comissão Eleitoral. 
Parecerista: Ronie Peterson Silvestre. O Presidente leu o parecer do relator que não 
compareceu a esta sessão e por e-mail, solicitou que alguém o lesse. O parecer é 
FAVORÁVEL ao encerramento deste processo-,considerando que não houve 
interessados às vagas ofertadas para representação neste Conselho. O plenário 
aprovou o parecer por 7votos favoráveis e 3 abstenções por parte dos conselheiros 
que integraram a Comissão responsável pelo processo eletivo. 9) Processo interno 
003/2017/DCV/11NIRNiIhena - Processo de eleição para representantes discentes no 
CONSEC, biênio 2017-2019. Requerente: Diretório Mundo Acadêmico - Campus de 
Vilhena. Interessados: Comissão Eleitoral. Parecerista: Leuziene Lopes. A Relatora 
apresentou o seu parecer referente ao processo em apreciação, no qual é 
DESFAVORÁVEL  aprovação do processo eleitoral apresentado pelo Diretório Mundo 
Acadêmico, pelas razões descritas em sua análise. Após ampla deliberação sobre o 
parecer apresentado pela relatora, houve a seguinte votação: 6 votos desfavoráveis ao 

ecer da Conselheira e 4 abstenções. Considerando o resultado da votação, os 
ornes que constam no processo eletivo organizado pelo Diretório Mundo Acadêmico 

serão Ipirripossados na próxi a se são. 10) Processo 23118.00101012014-54 - Merno 
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no 203/DRH/UNIR de 17/03/2014 - Avaliação de Estágio Probatório, servidor docente 
lotado: Dpto. Acadêmico de Ciências Contábeis UNlRNilhena. Requerente: Odirlei 
Arcangelo Lovo. Parecerista: Kelly Jessie Queiroz Penafiel. A relatora apresentou o 
seu parecer referente à 3a fase de avaliação do estágio probatório do requerente, e o 
parecer referente à Fase Final do processo de avaliação. Ambos os pareceres são 
FAVORÁVEIS à aprovação das respectivas fases. Em seguida, os conselheiros 
votaram e aprovaram o primeiro parecer. Após, votaram e aprovaram o parecer 
respectivo à Fase Final. O Consélheiro Sandro Adalberto Colferai absteve-se de votar 
em ambos os pareceres, por presidir a CAEP. 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 Sant' Ana, Secretária deste onselho, lavrei esta ata que, 
se aprovada, será assinada por mim e pelos demai 
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