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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 222 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 222 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNIRNilhena, realizada em 
25 de maio de 2017, às 15 horas, na sala da 
Direção do Campus da UNIR de Vilhena 

4 Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano dois mil è dezessete, às quinze horas, 

	

5 	na sala da Direção deste campus, reuniram-se, sob a presidência do Diretor, Professor 

	

6 	Doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do Conselho de Campus - 
7 CONSEC, para a ducentésima vigésima segunda sessão ordinária. Estiveram 

	

8 	presentes os seguintes membros: Cláudia Justus Tôrres Pereira, José Arilson de 

	

9 	Souza, KelIy Jessie Queiroz Penafiel, Maria do Socorro Gomes Torres, Patricia de 

	

10 	Mello Cardoso, Ronie Peterson Silvestre e Thales Henrique Nunes Pimenta, designado 

	

11 	pelo Conselho Departamental - Condep para representar o Departamento Acadêmico 

	

12 	de Jornalismo, em virtude da ausência da chefe e do vice-chefe que se encontram em 

	

13 	Manaus onde participam do Intercom Norte. Compareceram, ainda, para posse, os 

	

14 	eleitos como representantes da categoria, neste colegiado, os discentes Haurélio 

	

15 	Heber Pulqueire Balione e Maria Manuela Andrade. Confirmado o quórum, o presidente 

	

16 	cumprimentou a todos e deu início à sessão concedendo a palavra aos membros para 
17 a exposição de informes. Informe 1) A Conselheira Maria do Socorro Gomes Torres 

	

18 	disse que solicitou à Reitoria orientações quanto - a cedência de uma docente da 

	

19 	Secretaria Estadual de Educação. A Reitoria informou que o plano de carreira é 

	

20 	divergente e, por esta razão não é possível. Não havendo mais informes dos membros, 

	

21 	passou-se aos da presidência. Informe 1) O presidente comunicou que encaminhou., 

	

22 	nesta data, a demanda de novos códigos de vagas para servidores técnicos- 
23 administrativos e docentes, em atendimento ao Ofício-Circular. n° 
24 10/2017/GAB/SPO/SPO-MEC à DRH. Informe II) O presidente comunicou que a 

	

25 	Direção está aguardando a manifestação de alguns Departamentos que ainda não a 

	

26 	encaminharam, a respeito do Memorando Circular n° 010/2017/CPPD, que trata dos 
27 Parâmetros de distribuição de vagas docente. Informe III) Falou, ainda, que 
28 encaminhou aos Departamentos, por e-mail, o Ofício n° 74/2017/DG/IFRO Campu 

	

29 	Vilhena, de 15 de maio de 2017, mediante o qual o IFRO convida os servidores desta 

	

30 	unidade a participarem do II Simpósio de Pesquisa e Práticas Docente - SIMPRAD. 

	

31 	Informe IV) Compartilhou que o Departamento de Jornalismo obteve o empréstimo do 

	

32 	ônibus do IFRO para o transporte dos acadêmicos e docentes que estão participando 

	

33 	do Intercom Norte, em Manaus, até Porto Velho. As diárias do motorista serão pagas 

	

34 	pelo IFRO e, posteriormente, esses valores serão descentralizados do .rçame 	d 

	

35 	DEJOR para o IFRO mediante prosso 'róprio. Findados os informy. 
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36 	apreciação sobre os itens da pauta. 1) Posse dos representantes discentes: Haurélio 

	

37 	Heber Pulqueire Balione e Maria Manuela Andrade. O presidente, na presença dos 

	

38 	membros deste colegiado, deu posse aos eleitos, em conformidade com o teor do 
39 Termo de Posse. O mandato será de dois anos, com início em 25/05/2017 e término 
40 em 24/05/2019. 2) Indicativo 002/2017/DCV/UNIR/Vilhena - Exclusão do nome da 

	

41 	docente Milena Cláudia Magalhães dos Santos Guidio, como membro da Comissão 

	

42 	Permanente do Estágio Supervisionado Obrigatório do curso de Letras. Lido este 

	

43 	item a ser discutido, às 15 horas e 36 minutos, o conselheiro Haurélio Heber Pulqueire 

	

44 	Balione retirou-se desta sessão, conforme previamente comunicado da necessidade de 

	

45 	retirar-se. O presidente explanou ao plenário que a comissão da qual a chefe do DELL 

	

46 	:solicita a exclusão do nome da docente Milena Cláudia Magalhães dos Santos Guidio, 

	

47 	trata-se de uma comissão designada pelo Ato Decisório n° 001/2009/DIREÇÃO, de 12 

	

48 	de janeiro de 2009, referendado por este Conselho na sessão ordinária de número 135, 

	

49 	realizada em 18/02/2009. E, para fins de atendimento ao solicitado mediante o 

	

50 	Memorando n° 027/2017/DELL/UNIR, de 27/04/2017, considerando as vias pelas quais 
si cuja comissão fora instituída, solicitou deliberação sobre este indicativo. Os 

	

52 	conselheiros deliberaram, votaram e aprovaram o objeto apreciado, por unanimidade. 

	

53 	3) Processo 23118.001224/2017-73 - Projeto de Pesquisa - Projeto de Pesquisa- 
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esquisa:
54 Fundamentos Ético-Políticos de Paulo Freire suleadores na constituição do 

	

ss 	acadêmico/pedagogo. Requerente: Richele Timm dos Passos da Silva. Relator: Ronie 

	

56 	Peterson Silvestre. O relator expôs o seu parecer o qual é FAVORÁVEL à aprovação 

	

57 	do projeto constante deste processo e os conselheiros o aprovaram, por unanimidade. 

	

58 	4) Processo 23118.001303/2017-84 - Proposta - Curso de Extensão Universitária: 
59 Aprendizagem e Produção em Educação Matemática. Requerente: Julio Robson 
60 Azevedo Ganibarra. Relatora: Maria do Socorro Gomes Torres. A relatora executou a 

	

61 	leitura do seu parecer sobre o objeto em questão, no qual é FAVORÁVEL à aprovação 

	

62 	da proposta sob apreciação. Os conselheiros aprovaram o parecer, por unanimidade. 

	

63 	5) Processo 23118.001235/2017-53 - Projeto de Extensão - Literatura, pintura, 
64 escultura e arquitetura: injunções estéticas entre sistemas semióticos distintos. 

	

65 	Requerente: Walmira Sodré Austríaco Moraes. Relatora: Patrícia de Mello Cardoso. A 
66 relatora apresentou seu parecer no qual é FAVORÁVEL à proposta que consta no 

	

67 	processo em análise. Os conselheiros aprovaram o referido parecer, por unanimidade. 
68 6) Processo 23118.001236/2017-06 - Projeto de Extensão - Literatura e Cinema: 

	

69 	apropriações retóricas. Requerente: Walmira Sodré Austríaco Moraes. Relatora: Kelly 

	

70 	Jessie Queiroz Penafiel. A relatora executou a leitura do seu parecer sobre o objeto em 

	

71 	questão; no qual é FAVORÁVEL à aprovação da respectiva proposta. Os conselheiros 

	

72 	aprovaram o parecer exposto, por unanimidade. 7) Processo 23118.001428/2017-12 - 

	

73 	Credenciamento de Professor: Credenciamento de Professor Voluntário - Danielie 

	

74 	Kristina Domingos Cordeiro. Requerente: José Arilson de Souza. Relatora: Maíra 

	

75 	Carneiro Bittencourt Maia. O conselheiro Thales Henrique Nunes Pimenta realizou a 

	

,76 	leitura do parecer referente ao processo epigrafado emitido pela relatora, em viagem, 
77 Maíra Carneiro Bittencourt Maia. O parecer é FAVORÁVEL ao credenciamento 

	

78 	proposto. Os conselheiros o aprovaram, por unanimidade. O presidente comentou 
79 sobre a defasagem no número de membros deste colegiado e solicitou que as 

	

80 	extraordinárias deverão ser solicitadas em situações que requeiram urgência, a fim de 

	

81 	não sobrecarregar os conselheiros em atividade. No ensejo, o conselheiro Thales 

	

82 	Henrique Nunes Pimenta manifestou interesse em candidatar-se à vaga ociosa de 
83 representante docente, neste Conselho. 8) Processo 23118.001425/2017-71 - 
84 Credenciamento de Professor: Credenciamento de Professor Voluntário - Dirceu 

	

U 	Antônio Orth. Requerente: Màíra Carneiro Bittencourt Maia. Relatora: Cláudia Justus 

	

86 	Tôrres Pereira. A relatora apresentou o seu parecer referente ao processo em 
87 discussão, no qual é FAVORÁVEL à proposta nele constante. Os conselheiros 
88 aprovaram, por unanimidade, o parecer apresentado. 9) Processd 
89 23118.002981/2016-83 - Avaliação de Estágio Probatório - Memo. n° 

	

90 	150/DRH/UNIR de 19/04/2016 - Servidor: Docente -..Lotação: DPTO. Acadêmi  .  de 
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91 Comunicação Social/Jornalismo - CAMPUS/UNIRNILHENA. Requerente: Maíra 

	

92 	Carneiro Bittencourt Maia. Relatora: Maria do Socorro Gomes Torres. A relatora 

	

93 	apresentou o seu parecer relativo à.la  fase de avaliação do estágio probatório da 
94 requerente, sendo FAVORÁVEL à aprovação da respectiva fase. Os conselheiros 

	

95 	aprovaram o referido parecer, por unanimidade. 10) Processo 23118.00297612016-71 
96 - Avaliação de Estágio Probatório - Memo. n° 109/DRH/UNIR de 07/03/2016 - 
97 Servidor: Docente - Lotação: Departamento Acadêmico de Jornalismo - 
98 CAMPUS/UNIRNILHENA. Requerente: Allysson Viana Martins. Relator: Ronie 

	

99 	Peterson Silvestre. O relator executou a leitura do seu parecer, no qual é FAVORÁVEL 

	

100 	à aprovação da ia  Fase de Avaliação de Estágio Probatório do requerente. Os 

	

101 	conselheiros aprovaram o parecer exposto, por unanimidade. Nada mais havendo a 

	

102 	tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. 

	

103 	E, para constar, eu, Joice de Moraes Sant' Ana, secretária deste Conselho, lavrei esta 

	

104 	ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos dem Is 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE RONDÔNIA — UNIR 
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Lista de Presença  

Reunião Ordinária n. 222 de 25/05/2017 

MEMBROS ASSINATURAS ATUAÇÃO NO CONSEC 

1.  Alexandra Martins de Espíndula Representante da Comunidade Externa .. _- 

2.  Cláudia Justus Tôrres Pereira 
 .IÁ4~, 

Chefe de Departamento - DACIE 

3.  Jorge Arturo Villena Medrano 1 Presidente/Diretor do campus 

4.  José Arilson de Souza ) Chefe de Departamento - DCC 

5.  Kelly Jessie Queiroz Penafiel 

- 41, 
Í 

::tante dos projetos especiais e de 
quisa 

6.  Maíra Carneiro Bittencourt Maia ÀdM Chefe de Departamento - DEJOR 

7.  Maria do Socorro Gomes Torres rã' • 
Ç Chefe de Departamento - DELL 

8.  Patrícia de Mello Cardoso 	Ç 
r, . au 

Representante dos Técnicos Admin. 

9.  Ronie Peterson Silvestre / 	j . Chefe de Departamento - DEAD 

10.  Sandro Adalberto Colferai 	/? ! 	OO Representante Docente 

li Thales Henrique Nunes Pimenta 

Designado pelo Condep/DEJOR para 
responder 	pelo 	Departamento 	em 
virtude da ausência da Chefe e do Vice-
chefe, no período de 22 a 29/05/2017 

12 V agp 
,. Representante dos projetos especiais e de 

Pesquisa 

13 Vago ,." Representante dos projetos especiais e de 
Pesquisa 

14.  Vago Representante Técnico-administrativo 

15.  Vago Representante docente 
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