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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 224 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 224 da Sessão Ordinária, do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNlRNiIhena, realizada em 
26 de julho de 2017, às 15 horas e 30 minutos, 
na sala da Direção do Campus da UNIR de 
Vilhena 

3Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete, às quinze horas e 
4trinta minutos, na sala da Direção deste campus, reuniram-se, sob a presidência do 
SDiretor, Professor Doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do 
6Conselho de Campus - CONSEC, para a ducentésima vigésima quarta sessão 
7ordinária. Estiveram presentes os seguintes membros: Alexandra Martins de Espíndula. 
8Elizângela Maria Oliveira Custódio, Fernanda Emanuele Souza de Azevedo, Haurélio 
9Heber Pulqueire Balione, Patricia de Mello Cardoso, Ronie Peterson Silvestre e Sandro 

lüAdalberto Colferai. Compareceu, a convite do presidente, o professor Sidiney 
liRodrigues para apresentar aos membros as condições atuais em que se encontra a 
12Fundação para o Desenvolvimento da Unir - Fundunir. A reunião iniciou-se com quinze 
13minutos' de atraso aguardando a formação de quórum. Confirmado, o presidente 
14cumprimentou a todos e comunicou que a conselheira Maria do Socorro Gomes Torres 
15está de licença médica. Deu início à sessão concedendo a palavra aos membros para 
16a exposição de informes, o que não havendo, passou-se aos da presidência. Informe 1) 
170 presidente comunicou que a professora Kelly Jessie Queiroz Penafiel encaminhou, 
18em 20 de julho passado, o Memo.: n° 002/2017/KJQP/UNIRNHA, por meio do qual 
lyinformou sua renúncia como representante dos Projetos de Pesquisa e Projetos 
20Especiais, neste colegiado, a partir daquela data. Informe II) O presidente passou a 
21palavra ao professor Sidiney Rodrigues para expor ao colegiado qual a condição da 
22Fundunir, atualmente. O professor Sidiney Rodrigues explanou em powerpoint sobre a 
23Fundunir e seus fundamentos legais. Atualmente, somente o CONSAD/Conselho de 
24Administração da Fundunir, possui um membro ativo, que é o Diretor de Campus o 
25Professor Jorge Arturo Villena Medrano, por ser membro nato, conforme estatuto da 
26Fundunir, sendo que os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal estão com 
27os mandatos expirados. Todas as contas da Fundunir estão em dia. A Fundunir não 
28teve movimentação financeira nos anos de 2014, 2015 e 2016, mas é necessário 
29regularizar no escritório de contabilidade a transmissão das obrigações fiscais anuais 
30aos órgãos fiscalizadores. Nenhum ato foi realizado após a expiração dos mandatos 
31dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. O 
32professor Sidiney Rodrigues ressaltou que se a Fundunir for baixada hoje, segundo o 
33novo Código Civil, não será possível sua reativação. O professor disponibilizou os 
34arquivos utilizados na explanação a fim de serem encaminhados aos demais servidores 
35p,ra conhecimento e possíveis discussões acerca do assunto. Informe III) Informou 
369pe, nesta data, foi publicada no Diário Oficial da União - DOU, a anulação do ed.!,tj do 
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37processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto para os 
38Departamentos DACIE, DECC e DEJOR. E, no dia 7 de julho, foi publicada a anulação 
39do processo seletivo do DELL. A Direção tomará providências para abertura de um 
40novo processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos para 
41os departamentos que apresentarem suas demandas. Cada departamento que venha a 
42ofertar vaga no próximo edital deverá indicar um membro para compor a comissão que 
43será responsável pela elaboração do edital e acompanhamento do novo processo 
44seletivo. Informe IV) Considerando a Portaria n° 698/2017/GR/UNIR, de 20 de julho de 
452017, por meio da qual o Reitor desta instituição autorizou a jornada de trabalho de 
46seis horas àqueles servidores lotados nas SERCAs e Bibliotecas que, efetivamente, 
47atuam no atendimento ao público, esclareceu que a SERCA desta unidade atenderá 
48das 7 às 20 horas, diariamente. Quanto a Biblioteca, diante da defasagem de 
49servidores, o horário de funcionamento continuará sendo das 8 às 12 horas e das 14 às 
5021 horas, com jornada de 8 horas diárias aos servidores lotados naquele setor. A 
Siprioridade é a demanda interna da instituição e a maioria dos usuários entre as 12 e 14 
52horas é formada pela comunidade externa. Tão logo as vagas ociosas sejam 
53preenchidas será rédiscutida a jornada de trabalho dos servidores da biblioteca. 
541nforme V) A remoção da servidora Marcineide Rodrigues Moldes, Administradora, do 
55campus de Guajará-Mirim, e do servidor José Antônio Canizares Barnabé Júnior, 
56Assistente em Tecnologia da Informação, do campus Rolim de Moura, foram 
57publicadas no boletim de serviço, respectivamente, em 4 e 11 deste mês. Ambos os 
58servidores possuem o direito de iniciarem suas atividades neste campus entre 10 e 30 
59dias a partir da respectiva publicação. O servidor José Antônio Canizares Barnabé 
60Júnior será lotado na CSG. O serviço de SOS do campus será reativado para o envio 
61das demandas relacionadas à informática, meio a ser utilizado para administrar a 
62ordem dos atendimentos. A servidora Marcineide Rodrigues Moldes será lotada na 
63Direção, mas atuará na Coordenação de Compras e Gestão de Contratos. A princípio 
64será designada para instruir o processo de reativação da cantina e o processo para 
65aquisição de serviços de manutenção predial do campus. A sala do NAEE na Biblioteca 
66será utilizada para apoio ao setor de informática, e o NAEE já foi transferido para o 
67.local onde era a sala dos professores. Informe VI) A respeito da Colação de Grau para 
68os concluintes dos cursos de licenciatura, ratificou que será realizada em caráter 
69especial, no auditório do campus, às 15 horas do dia 18 de agosto. Especificamente 
70esses acadêmicos deverão solicitar a colação de grau na SERCA nos dias 11  e 2 de 
71agosto. Os que colarem grau nesta data poderão participar da cerimônia do dia 20 de 
72setembro, em caráter simbólico. Informe VII) A ACIV confirmou a realização do 21  
73Portal do Agronegócio, entre os dias 9 e 11 de agosto, quando será utilizado o pátio do 
74campus para as exposições, conforme informado na sessão ordinária 219, de 21 de 
75fevereiro deste ano. Informe VIII) O presidente solicitou à conselheira Fernanda 
76Emanuele Souza de Azevedo que falasse sobre o Núcleo de Atendimento Educacional 
77Especializado - NAEE, que em 2014 foi criado, contudo nunca institucionalizado. A 
78conselheira Fernanda Emanuele Souza de Azevedo, designada para a função de 
79organizar, institucionalizar e coordenar o NAEE, compartilhou com os presentes sobre 
80as funções e a importância de um núcleo desta natureza, bem como os fundamentos 
81que amparam a sua institucionalização. Falou sobre o crescimento do número de 
82artigos acadêmicos, projetos de extensão e pesquisa voltados para alunos com 
83deficiências. Ainda, quanto à composição da equipe que deverá compor o Núcleo para 
84oferecer o apoio devido e a receptividade adequada aos alunos e novos alunos que 
85necessitam de auxílio para sua inclusão e permanência na universidade. A Conselheira 
86discorreu sobre suas atribuições como docente; atualmente, como vice-chefe do 
87DACIE, e as muitas funções que uma coordenadora do NAEE deve executar e sugeriu 
88que a servidora Josimari dos Santos da Conceição, Tradutora e Intérprete de Sinais, 
89seja lotada neste Núcleo como Coordenadora. Findados os informes, iniciou-se a 
90preciação sobre os itens da pauta. 1) Deliberação quanto ao pagamento das 
9faturas de telefone geradas a partir da utilização do código de operadora 21 
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92(Embratel). O Presidente falou que levará a central telefônica para Porto Velho a fim 
93de ser reconfigurada, tornando possível a identificação da origem da chamada e/ou 
94bloquear o uso de outro código que não seja o 14. O campus ficará sem telefone por 
95aproximadamente duas a três semanas. A Conselheira Patricia de Mello Cardoso fez 
96um encaminhamento, sugerindo que a Direção envie as faturas a todos os servidores, 
97solicitando-lhes o reconhecimento das chamadas, com um prazo para manifestação de 
9815 dias. O Conselho acatou o encaminhamento da Conselheira Patricia de Mello 
99Cardoso. 2. Indicativo 003/2017/DCV/UNIR, de 21/07/2017 - Moção de Aplauso 

looàqueles que trabalharam em prol do reconhecimento do curso de Pedagogia, do 
lülcampus de Vilhena. O presidente apresentou aos membros o indicativo proposto, que 
102trata de uma moção de aplauso àqueles servidores que se empenharam para obterem 
1030 reconhecimento do curso de pedagogia, o qual foi recentemente concedido, mediante 
104a Portaria 746, de 14 de julho de 2017, da Secretaria de Regulação e Supervisão da 
105Educação Superior - SERES. A conselheira Fernanda Emanuele Souza de Azevedo 
106enfatizou o nome da Professora Maria Cândida Müller dentre os que se empenharam 
i07neste objetivo. O plenário aprovou por unanimidade a moção de aplauso proposta. 3) 
108Processo 23118.002335/2017-05 - Afastamento de Docente - Afastamento para 
109cursar pós-graduação stricto sensu Doutorado fora do país. Requerente: Leoní 
iioTeresinha Vieira Serpa. Relatora: Patrícia de Mello Cardoso. A relatora expôs seu 
liparecer, no qual é FAVORÁVEL à solicitação de afastamento proposto pela 

112requerente. O plenário votou e aprovou o parecer apresentado, por unanimidade. 4) 
113Processo 23118.001503/2017-37 - Proposta de Projeto de Extensão - A literatura 
114portuguesa dos séculos XVIII e XIX: escritores Árcades e Românticos. Requerente: 
115Maria do Socorro Gomes Torres. Relatora: Maíra Carneiro Bittencourt Maia. 
116Considerando que a relatora encontra-se em férias e a ausência do conselheiro Thales 
117Henrique Nunes Pimenta, devidamente designado para substitui-Ia, o presidente leu o 
118parecer por ela emitido, no qual é FAVORÁVEL à proposta em apreciação. Os 
119conselheiros o aprovaram por unanimidade. 5) Processo 23118.001502/2017-92 - 
120Proposta de Projeto de Extensão - Leituras Literárias: João Guimarães Rosa. 
121Requerente: Maria do Socorro Gomes Torres. Relatora: Kelly Jessie Queiroz Penafiel. 
122Considerando a renúncia da relatora, o presidente leu o parecer emitido por ela, em 10 
123de julho, no qual é FAVORÁVEL à proposta em discussão. Os conselheiros aprovaram 
1240 respectivo parecer, por unanimidade. 6) Processo 23118.002087/2017-94 - Projeto 
125de Extensão - Projeto de Extensão e nivelamento para alunos'surdos. Requerente: 
126Enilde Rocha Vieira da Costa. Relator: Sandro Adalberto Colfreai. Devido à ausência 
127do processo na sessão,  o Conselho aprovou, unanimemente, a retirada de pauta deste 
128item. 7) Processo 23118.001888/2017-32 - Proposta de Evento - 1 Semana de 
129Acolhida dos Ingressantes do Curso de Administração. Requerente: Aline Gaspar 
130Pereira. Relatora: Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. A relatora leu seu parecer 
131referente ao processo supracitado, sendo FAVORÁVEL à proposta que dele consta. Os 
132conselheiros Votaram e o aprovaram, por unanimidade, com exceção do conselheiro 
133Ronie Peterson Silvestre por ser integrante do projeto. 8) Processo 
13423118.002022/2017-49 - Credenciamento de Professor - Credenciamento de 
I35Professor Voluntário. Requerente: Ronie Peterson Silvestre. Relatora: Maria do 
136Socorro Gomes Torres. Em virtude da ausência da parecerista, o presidente leu o 
137parecer por ela emitido, que é FAVORÁVEL à solicitação de credenciamento de 
138professor contida no processo em discussão. Os conselheiros o aprovaram, por 
139unanimidade, excetuando-se o conselheiro requerente. 9) Processo 
14023118.001994/2017-16 - Afastamento para pesquisa no exterior - Afastamento para 
141participação em programa de pós-graduação stricto sensu no exterior. Requerente: 
142Maíra, Carneiro Bittencourt Maia. Relatora: Patrícia de Mello.  Cardoso. A relatora 
143apresentou o seu parecer referente à proposta de afastamento da requerente, sendo 
144FAVORAVEL à respectiva solicitação. Em seguida, os conselheiros votaram e 
145aprovaram o referido parecer, por unanimidade. 10) Processo 23118.001367/2017-85 

--Consulta: Pedido de esclarecimento sobre a abertura de processo para eleição de 
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147Vice-Diretor do Campus Vilhena. Requerente: Jorge Arturo Villena Medrano. 
148Composição de Comissão para a realização de consulta acadêmica para Vice-
149Diretor, Campus Vilhena. Conforme decidido na última sessão ordinária deste 
15üConselho, a 2231  realizada em 26 de junho passado, os conselheiros apresentaram os 
151demais nomes dos docentes e técnicos administrativos a fim de serem votados por 
152este colegiado, para compor a Comissão responsável pelo processo de consulta 
153acadêmica para a escolha de Vice-Diretor deste campus. Em atendimento à Resolução 
154n0  016/CONSUN/2013, artigo 20, foram eleitos os seguintes nomes: DOCENTE: 

• i55Titulares: Francisco Emanoel Silveira, Thales Henrique Nunes Pimenta. Suplentes: 
156Elizângela Maria Oliveira Custódio. TÉCNICO ADMINISTRATIVO: Titular: Carmozina 
157Gomes Teixeira. Suplente: Patrícia de Mello Cardoso DISCENTE: Titular: Haurélio 
I58Heber Pulqueire Balione. Suplente: Maria Manuela Andrade. Considerando que o 
159número de docentes não atendeu à Resolução, os conselheiros sugeriram que os 
160Departamentos DELL e DACIE indiquem os demais nomes para serem votados pelo 
161Conselho de Campus, a fim de formar a respectiva comissão. Nada mais havendo a 
162tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. 
163E, para constar, eu, Joice de Moraes Sant' Ana, secretária deste Conselho, lavrei esta 
164ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
UNIR 

CONSELHO DE CAMPUS - CONSECNILHENA 

Lista de Presença  

Reunião Ordinária n. 224 de 26/07/2017 

MEMBROS E RESPECTIVAS ATUÃÇÔES NO CONSELHO DE CAMPUS/VILHENA 

Presidente/Diretor do Campus 

1. Jorge Arturo Viliena Medrano 

Chefes dos 	artamentos Acadêmicos 

2. Fernanda Ernanuele Souza de 
Azevedo . 	 . 	j Vice-Chefe do DACIE 

3 	Ronie Peterson Silvestre Chefe do DEAD 

4. José Arilson de Souza Férias Chefe pro tempore do DECC 

5. Elizangela Maria Oliveira Custódio Vice-Chefe pro lempore DECC 

6. Maíra Carneiro Bittencourt Maia Fé ias Chefe do DEJOR 

7. Thales Henrique Nunes Pimenta Subst. da Chefe do DEJOR 
Port. 2017 

8. Maria do Socorro Gomes Torres Chefe do DELL 

Representante Docente 

9. Sanlro Adalberto Colferai 

10. Vago 

Representante dos projetos especiais e de pesquisa 

li. Vago 

12. Vago 

13. Vago 

Representante /nicoadministrativo 

14. Patrícia de Mello Cardoso 

15 Vago 
\. 

Represehtante Discente 

1 	16. Haurélio Heber Pulqueire Balione /Y/-- V 
17. 17. Maria Manuela Andrade 'Çpfl 	ç\ 

Representante da ÇMuniMe Externa 

18Alexandra Martins de Espindula (, 


