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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 223 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 223 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNlRNiIhena, realizada em 
28 de junho de 2017, às 15 horas e 15 minutos, 
na sala da Direção do Campus da UNIR de 
Vilhena 

3Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezessete, às quinze horas e 
4quinze minutos, na sala da Direção deste campus, reuniram-se, sob a presidência do 
SDiretor, Professor Doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do 
GConselho de Campus - CONSEC, para a ducentésima vigésima terceira sessão 
7ordinária. Estiveram presentes os seguintes membros: Adriana Gustavo Cardoso, Ana 
8PauIa Wendt Menegol, Haurélio Heber Pulqueire Balione, José Arilson de Souza, Kelty 
9Jessie Queiroz Penafiel, Maíra Carneiro Bittencourt Maia, Maria do Socorro Gomes 

lOTorres e Patricia de Mello Cardoso. A reunião iniciou-se com quinze minutos de atraso, 
i1por falta de quórum. Findado o tempo de tolerância, a conselheira Maria Manuela 
12Andrade compareceu à sessão, não podendo tomar assento no plenário. Contudo, 
13permaneceu como ouvinte. Confirmado o quórum, o presidente cumprimentou a todos 
14e deu início à sessão concedendo a palavra aos membros para a exposição de 
i5informes. Informe 1) A conselheira Maria do Socorro Gomes Torres comunicou que o 
16DELL indicou novos cursos para o PDI 2014-2018. Porém, por equívoco em suas 
17nomenclaturas não foram inseridos no PDI. O DELL pleiteou a inserção dos cursos 
18indicados Letras com habilitação em Inglês, habilitação em francês, habilitação em 
19espanhol e habilitação em italiano, no PDI 2014-2019. Esta semana, a Reitoria 
2Oinformou que, considerando a formulação do próximo PDI 2019-2023, o processo que 
21pieiteava essas inserções perdeu o objeto. Informe 2) A conselheira continuou com a 
22palàvra e informou que há disciplinas sem professores no Departamento, como 
23Sociologia, Filosofia, Legislação e Didática, dentre as quais há disciplina que é pré-
24requisito para o prosseguimento do curso pelo acadêmico. A iminência do 
25cancelamento do processo seletivo para contratação de professor substituto do DELL 
26acarreta mais prejuízos ao Departamento que até o presente agüarda pronunciamento 
27da Reitoria a respeito. Informe 3) A conselheira Maíra Carneiro Bittencourt Maia 
28comunicou que o Departamento de Jornalismo está buscando reativar a Fundação para 
290 Desenvolvimento da UNIR -- FUNDUNIR, para fins de recebimento de verbas que 
3opoderão ser aplicadas em desenvolvimento de projetos a serem desenvolvidos pelo 
31campus. Convidou a todos os que estiverem interessados a comporem o Conselho 
32Administrativo e desempenhar demais funções inerentes à Fundação. No ensejo, a 
33Conselheira Maria do Socorro Gomes Torres solicitou informações ao presidente sobre 
34em que situação se encontra a Fundunir. O presidente falou que a ultima informação 
35que lhe foi prestada pelo Professor Sidiney Rodrigues é que todos os problemas da 	J 
36Fundação foram resolvidos e esta se encontra apta a ser reativada. . Conselheira 
37Mria do Socorro Gomes Torres sugeriu ao Plenário a realização dum  -  essão 
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38extraordinária para discutir a questão da Fundunir. O Conselho decidiu que será no dia 
3919 de julho, às 15 horas, na sala da Direção. Não havendo mais informes dos 
40membros, passou-se aos da presidência. Informe 1) O presidente comunicou que 
41recébera o Memorando n° 029/2017/DACIE/UNIRNilhena, em 05 de junho passado, 
42tendo como anexo a ata da sessão ordinária do Conselho de Departamental do DACIE, 
43ocorrida no primeiro dia deste mês, onde consta o posicionamento contrário do citado 
44Departamento, em relação ao pedido da Direção deste campus - constante do 
45Memorando n° 065/2017/DCV/UNlRNilhena - de manifestação por parte do DACIE, 
46quanto a remoção do código de vaga 307422, ocioso por ocasião da aposentadoria da 
47docente Loidi Lorenzzi da Silva, para o Departamento Acadêmico de Administração, e 
48a remoção do docente Claudemir da Silva Paula para o Departamento Acadêmico de 
49Estudos Linguísticos e Literários - DELL, ambos desta unidade da UNIR. Sobre este 
Süassunto, o Presidente apresentou um levantamento a respeito de alguns códigos de 
blvagas deste campus, a saber: No concurso regido pelo Edital n°011/2008/REITORIA, 
52de 15 de novembro de 2008, fora aprovado, para o DACIE, o candidato Vinício Carrilho 
53Martinez e como Cadastro Reserva, o candidato Cláudio Reis. No Boletim de Serviço 
54n0  25, de 14/05/2009., consta a convocação do candidato Vinício Carrilho Martinez para 
550 Departamento de Ciências Jurídicas, em Porto Velho, pelo código de vaga 307449, 
56daquele Departamento. No Boletim de Serviço n° 34, de 07/07/2009, consta a 
57convocação do candidato Cláudio Reis para o DACIE, código de vaga 0856942, 
58Pedagogia (Sociologia). No Boletim de Serviço n° 24, de 0410512011, consta a 
59exoneração do docente Cláudio Reis, por posse em outro concurso. No Boletim de 
6üServiço n° 18, de 18/02/2013, a candidata Alessandra Bertasi do Nascimento foi 
61convocada para preenchimento do código de vaga 0856942, do docente Cláudio Reis. 
62A Convocação da docente deu-se em acatamento do Mandado de Segurança ajuizado 
63pela candidata. Com  sua posse, o código de vaga de Sociologia, ocioso pela 
64exoneração do professor Cláudio Reis, fora preenchido pela docente aprovada para o 
65Campus o curso de Pedagogia, Campus de Ariquernes, área de Psicologia da 
66Educação, da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano e Neurociências. Na ata 
67da sessão ordinária n° 183, do Conselho de CampusNilhena, de 24 de setembro de 
682013, a presidente da sessão comunicou que a Prograd solicitara que o Campus 
69decidisse que Departamento receberia os códigos de vagas disponibilizados pela 
7üReitoria, para docentes de Economia e Sociologia. O Conselho decidiu que' o 
71Departamento de Ciências Contábeis acolheria a vaga para Economia e o 
72Departamento de Administração a de Sociologia. Hoje a realidade é diferente. O DEAD 
73possui somente 07 docentes administradores, sendo 05 efetivos e 02 substitutos. O 
74objetivo deste levantamento foi motivar a sensibilização do DACIE perante essa 
75situação. Diante disso, a Direção solicitará uma reunião com o Condep do DACIE para 
76explicar-lhe essa realidade, assim como a proposta de remoção para o DELL, do 
77docente Claudemir da Silva Paula, para posterior análise deste Conselho. A 
78Conselheira Maria do Socorro Comes Torres manifestou-se em relação à discussão 
79sobre a remoção do Professor Claudemir da Silva Paula para o DELL. O 
80Departamento, como já informado no início desta sessão, encontra-se em deficit de 
81docente levando o Departamento, constantemente, a redistribuir disciplinas. Há um 
82professor que se encontra com problemas graves de saúde, outro professor com vista 
83à aposentadoria a partir do segundo semestre deste ano e um prQfessor que com a 
84aposentadoria não gerará novo código de vaga por ser EBTT. Pediu a sensibilização 
85do DACIE e deste Conselho sobre a remoção do Professor Claudemir da Silva Paula 
86para auxiliar no prosseguimento das atividades acadêmicas do DELL. A Conselheira 	.-- 
87Patrícia de Mello Cardoso levantou a questão se com a remoção dessas vaga 
88supririam as necessidades dos Departamentos que as receberiam sem prejudicar o 
89DACIE que as estariam cedendo, e se parte da vontade do professor a ser removido. 
9üQuanto à segunda pergunta da Conselheira Patricia de Mello Cardoso, a Conselheira 
91Maria do Socorro Comes Torres respondeu-lhe que e1i uma reunião para discussão 
92s* are a possibilidade de criação de um Mestra,., para a qual o professor Claudemir da 
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93SiIva Paula fora convidado, este na presença da Conselheira e do Professor Osvaldo 
94Copertino, informalmente, manifestou interesse na remoção para o DELL, mas alegou 

.95a questão da vaga que o DACIE perderia. A Conselheira Kelly Jessie Queiroz Penafiel 
96esclareceu que em um e-mail encaminhado para os integrantes do DACIE, o professor 
97Claudemir da Silva Paula comunicou que não parte de sua vontade essa remoção e, 
98sim de intenção unilateral da Direção. A Conselheira Maria do Socorro Gomes Torres 
99ressaltou, ainda, que além das dificuldades do' Departamento em relação ao número de 

lüüdocentes, há uma atual realidade que o DELL enfrenta com o ingresso de dois 
101acadêmicos surdos que necessitam' de um nivelamento no tocante à alfabetização em 
102Língua Portuguesa, sobre a qual demonstram desconhecimento. A Conselheira Kelly 
103Jessie Queiroz Penafiel apontou que os surdos têm como língua materna, primeira 
104língua, a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e a Língua Portuguesa se torna urna 
105segunda língua sobre a qual apresentam dificuldades na aquisição. Informe II) O 
lo6presidente esclareceu que, a partir de diversas manifestações sobre o atendimento da 
107Direção deste campus em vistas de pedidos de informações e/ou providências, 
108comunica que todas as solicitações, sejam para providências, orientações ou 
109informações pertinentes, encaminhadas à Direção, estas serão atendidas, à medida do 
ilüpossível e da legalidade. Informe III) Informou que o servidor José Antônio Canizares 
lllBarnabé Júnior, Assistente em Tecnologia da Informação, classe C, encontra-se em 
112processo de remoção do Campus Rolim de Moura para esta unidade, já tendo obtido 
113autorização da sua chefia, Professora Dalza Comes da Silva, Diretora daquele campus. 
114A contrapartida de Vilhena será o código de vaga 871884, recebido pela remoção do 
115servidor Alberto Nunes Ewerton Júnior, para Porto Velho, com decisão judicial. Informe 
1161V) Apresentou os seguintes informes do Professor José Kennedy Lopes Silva: 1) No 
117dia 13 de junho, das 19h às 22h30min, será realizado o Fórum sobre Políticas 
118Afirmativas voltadas para alunos indígenas do Campus de Vilhena. A proponente será 
119a professora Gicele Sucupira,' da UNIR, Campus Ji-Paraná. O evento contará com o 
120apoio do Grupo de Pesquisa HIBISCUS e do DCE BURITIS. A professora Gicele 
121agendará uma reunião com a Direção e a Chefia dos Departamentos para discutir a 
122temática. 2) Na 90a  reunião ordinária do Consea, realizada em 30 de maio passado, 
123iniciou-se a deliberação sobre processo n.° 23118.002042/2016-39, que trata da 
124"Proposta de Resolução de afastamento para qualificação, atualização e eventos de 
125curta duração". Alguns conselheiros pediram vista do processo, sendo o professor José 
126Kennedy Lopes Silva um dos que a solicitaram. Porquanto,. deverá emitir um parecer 
127de vista e informa que se coloca à disposição dos chefes de departamento, 
128conselheiros e professores para discussão dessa matéria. Informe V) Informou que, 
129considerando a formulação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2019-
1302023, a iniciar-se no próximo ano, a Dirèçãó deste campus designará uma comissão 
131para retomar a análise dos processos 23118.000378/2012-33 e 23118.000379/2018-
13288, que tratam da solicitação do Governo do Estado de Rondônia, de implantação dos 
133cursos de Odontologia e Medicina, respectivamente, no campus de Vilhena. Informe 
,134V1) O presidente chamou a atenção para o uso do código 14 nas ligações interurbanas 
135a partir dos terminais telefônicos .institucionais. A UNIR possui um contrato de telefonia 
136com a operadora Oi. O uso de códigos de outras operadoras para ligações 
137interurbanas gera cobrança excedente, não prevista no plano orçamentário da 
138instituição. Atualmente temos 8 faturas da Embratel, código 21, totalizando mais de 230 
139reais. Deverão ser tomadas providências para apurar o uso de outros códigos, uma vez 
140que foram encaminhados e-maus solicitando ao todos os servidores a utilização, 
141quando necessário, do Código 14'1 da operadora 01. Por telefone, nesta data, foi-nos 
142informado, ainda, que há uma recente fatura da Embratel no valorde aproximadamente 
143500 reais, referente a' este campus. Findados os informes, iniciou-se a apreciação 
144sobre os itens da pauta. 1) Processo 23118.000276/2017-22 - Projeto Pedagógico de 
1.45Curso - Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Administração da Universidade 
146Federal de Rondônia, Campus de Vilhena. R-querte: Ronie Peterson Silvestre. 
14ReIatora Kelly Jessie Queiroz Penafiel 0  i  reçr da relatora e FAVORÁVEL a 



148proposta em apreciação. Os conselheiros o aprovaram por unanimidade. 2) Processo 
14923118.001558/2017-47 - Proposta de Evento - Mostra de Cinema Indígena. 
15üRequerente: Juliano José de Araújo. Relatora: Cláudia Justus Tôrres Pereira. A 
lslconselheira Adriana Gustavo Cardoso leu o parecer da relatora, sendo este 
152FAVORAVEL à aprovação do objeto em discussão. Os conselheiros aprovaram o 
153parecer apresentado, por unanimidade. 3) Processo 23118.001554/2017-69 - Grupo 
154de Pesquisa - Grupo de Pesquisa e Extensão em Linguagens e Práticas Jornalísticas 
155- LIPJOR. Requerente: Maíra Carneiro Bittencourt Maia. Relatora: Patrícia de Mello 
156Cardoso. A relatora apresentou seu parecer o qual é FAVORÁVEL ao objeto em 
157apreciação. Os conselheiros aptos a votar, o aprovaram por unanimidade. A 
158conselheira requerente absteve-se de votar. 4) Processo 23118.001373/2013-17 - 
159Avaliação de Estágio Probatório - Memo n° 253/DRH/2013 de 20/05/2013 - 
160Servidora Docente Lotada no Departamento Acadêmico de Ciências da Educação de 
161Vilhena. Requerente: Alessandra Bertasi Nascimento. Relatora: Maria do Socorro 
162Gomes Torres. A relatora apresentou o seu parecer referente à 3a  fase de avaliação do 
163estágio probatório da requerente em conjunto com o parecer referente à Fase Final. O 
164parecer é FAVORÁVEL à aprovação de ambas as fases. Em seguida, os conselheiros 
165votaram e aprovaram o respectivo parecer, por unanimidade. 5) Processo 
16623118.001666/2015-58 - Avaliação de Estágio Probatório - Memo n° 
16127/DRH/UNlR de 15/05/2015 - servidor docente - Lotação: Departamento Acadêmico 
168de Línguas Estrangeiras - UNIR/PORTO VELHO. Requerente: Walmira Sodré 
169Austríaco Moraes. Relator: José Arilson de Souza. Ressalva-se que o assunto 
170complemento constante da capa do processo está equivocado, uma vez que a docente 
171requerente realizou concurso para o Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos 
172e Literários - DELL, campus de Vilhena, onde está lotada desde sua posse, e o 
173campus de Vilhena não tem autonomia para retificá-lo no SINGU. O relator apresentou 
1740 seu parecer referente, à 3a  fase de avaliação do estágio probatório da requerente, e o 
175parecer referente à Fase Final do processo de avaliação. Ambos os pareceres são 
176FAVORAVEIS à aprovação das respectivas fases. Em seguida, os conselheiros 
177votaram e aprovaram o primeiro parecer, por unanimidade. Após, votaram e aprovaram 
1780 parecer respectivo à Fase Final, também por unanimidade. 6) Processo Interno n° 
179005/2017/DCV/UNlRNilhena - Processo de eleição para representante técnico-
180administrativo, no Conselho de Campus/Vilhena - Ordem de Serviço n° 
181013/2017/DCV/UNlRNilhena, de 16/05/2017. Requerente: Fábio dos Santos Freitas. 
1821nteressados: Comissão Eleitoral. Relatora: Patrícia de Mello Cardoso. O parecer é 
183FAVORAVEL ao encerramento deste processo, considerando que não houve 
184interessados à vaga ofertada para representação neste Conselho. O plenário aprovou o 
185parecer por unanimidade. 7) Processo 23118.001367/2017-85 - Consulta: Pedido de 
186esclarecimento sobre a abertura de processo para eleição de Vice-Diretor do Campus 
187Vilhena. Requerente: Jorge Arturo Villena Medrano. Composição de Comissão para 
188a realização de consulta acadêmica para Vice-Diretor, Campus Vilhena. O 
189presidente explanou sobre o processo supra inscrito e ressaltou que também fora 
190encaminhada cópia deste aos e-mails dos membros do plenário. Portanto, 
191considerando a Nota n° 73/2017/PF-UNIR/PGF/AGU de 23 de maio de 2017 e o 
192Despacho 902/2017/GR/UNIR, de 29 de maio de 2017, o presidente solicitou que os 
193membros indicassem os nomes para comporem a Comissão acima mencionada. Este 
194Conselho, observando a Resolução n° 016/CONSUN/2013, artigo 20, indicou os 
195seguintes nomes: Titular: DISCENTE: Haurélio Heber Pulqueire Balione. Suplente: 
196DISCENTE: Maria Manuela Andrade. Suplente: TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 
197Patrícia de Mello Cardoso. Os demais nomes, os Conselheiros Chefes d 
198Departamento solicitaram o prazo de até 7 de julho para encaminharem as indicaçõe 
199à Direção e posterior deliberação neste colegiado. Nada mais havendo a tratar, o 
200presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. E, pa 
201constar, eu, Joice de Moraes Sant' Ana, secretária deste Conselho, lavrei esta ta  ' - 
202se aprovada, 	ainada por. mim e pelos demais. 	
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Reunião Ordinária n. 223 de 28/06/2017 

MEMBROS E RESPECTIVAS ATUAÇÕES NO CONSELHO DE CAMPUS/VILHENA 

1. Jorge Arturo Viliena Medrano L1' 	. Presidente/Diretor do Campus 

Che 	s Departamentos Acadêmicos 

2. Cláudia Justus Tôrres Pereira Férias 
Chefe do DACIE 
Vice-Diretora 	pro 	tempore 	do 
Campus 

3 	Adriana Gustavo Cardoso ç 	Qctç-. Vice-chefe pro tempore - DACIE 

4. Ronie Peterson Silvestre Férias Chefe do DEAD 

5. Ana Paula Wendt Menegol j.í Vice-chefe do DEAD 

6. José Arilson de Souza Chefe do DECC 

7. Maíra Carneiro Bittencourt Maia ; ; Chefe do DEJOR 

8 	Maria do Socorro Gomes Torres Chefe do DELL 

Repres tante Docente 

9. Sandro Adalberto Colferai 

10. Vago 

Representante dos projetos especiais e de pesquisa 

11. KeIly Jessie Queiroz Penafiel Ç.
14 

12. Vago 

13. Vago 

Represennte Técnico-administrativo 

14 	Patricia de Mello Cardoso 

15. 	Vago 

Representante Discente 

16 	Haurelio Heber Pulqueire Balione -_- 
17 	Maria Manuela Andrade doi 

Representante da Comunidade Externa 

18. 	Alexandra Martins de Espíndula 


