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ATA N.° 149 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS - 
CONSEC - UNIRNILHENA 

Ata 149 da Sessão Extraordinária do Conselho 
de Campus/UNIR/Vilhena, realizada em 15 de 
setembro de 2017, às 15 horas, na sala da 
Diretoria do. campus da UNIR de Vilhena. 

	

4 	Aos quinze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezessete, às quinze horas, na 

	

5 	sala da Diretoria do campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se, sob a presidência do 

	

6 	Diretor deste campus, professor doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores 

	

7 	membros do Conselho de Campus - CONSEC, para a centésima quadragésima nona 

	

8 	sessão extraordinária. Estiveram presentes os seguintes membros: Alexandra Martins 

	

9 	de Espíndula, Ana Paula Wendt Menegol, Elizângela Maria Oliveira Custódio, Fernanda 

	

10 	Emanuele Souza de Azevedo, Maíra Carneiro Bittencourt Maia, Maria do Socorro 

	

ii 	Gomes Torres, Patricia de Mello Cardoso e Sandro Adalbeto Colferai. Confirmado o 

	

12 	quórUm mínimo, o presidente cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Em 

	

13 	seguida, iniciou-se a deliberação sobre os itens da pauta. 1) Ad Referendum n° 

	

14 	00II20I7IDCVIUNIRNiIhena, de 05 de setembro de 2017. Objeto: Aprovação dos 

	

15 	pareceres emitidos pela conselheira Maria Emanuela Andrade, referentes aos pedidos 
16 de matrícula como aluno especial, constantes dos processos: - n° 
17 013/2017/DACIE/UNIRIVHA - Requerente: Leonardo Coutinho Maia Nogueira: n° 

	

18 	01512017/DACIE/UNIRIVHA - Requerente: Francimara Aparecida da Silva Pereira; e 

	

19 	n° 0I6I20I7IDACIEIUNIRNHA - Requerente: Danielly Marinho Silva. Considerando a 

	

20 	ausência da relatora Maria Emanuela Andrade, na sessão extraordinária do Conselho 

	

21 	de Campus, n° 147, realizada em 30 de agosto de 2017, durante a qual este colegiado 
22 deveria ter deliberado quanto aos processos supracitados, o presidente deste 

	

23 	Conselho, no exercício do cargo de Diretor desta unidade da UNIR, com fulcro no 

	

24 	artigo 37, inciso XIV, Seção lI, do Regimento Geral da UNIR, os aprovou, por ad 

	

25 	referendum, objeto de apreciação em epígrafe. Os pareceres da relatora referentes aos 
26 processos n° OI3I2OI7IDACIEIUNIRNHA e n° 016/2017/DACIE/UNIRJVHA são 

	

27 	FAVORÁVEIS aos pedidos de matrícula como aluno especial, nas 3 disciplinas 
28 solicitadas, por cada um dos requerentes. Quanto ao processo 

	

29 	OI5I2OI7IDACIEIUNIRJVHA a relatora foi FAVORÁVEL à solicitação do requerente, 

	

30 	em matricular-se como aluno especial apenas em duas disciplinas, sendo: Metodologia 

	

31 	do Trabalho Científico e em Sociologia, ambas ofertadas no turno matutino, turma X. 

	

32 	Em relação à disciplina de Língua Portuguesa, a conselheira foi DESFAVORÁVE 

	

33 	alegando não haver vaga disponível. Após o encaminhamento dos referidos processos 

	

34 	ao Departamento Acadêmico de origem, DACIE, a chefe do Departamento, conselheira 

	

35 	Fernanda Emanuele Souza de Azevedo, verificou que havia 05 vagas disponíveis para 

	

36 	a disciplina à qual fora negado o pedido, e anexou ao respectivo processo um 

	

37 	despacho contendo tal informação. Portanto, em face desta nova situação, o Conselho 
 A 

	

38 	aprovou, por unanimidade, o Ad referendum sob apreciação, com o acatamento do  1 

	

39 	Despacho da conselheira Fernanda Emanuele Souza de Azevedo quanto à existência 

	

40 	da vaga parmatr' ula na disciplire Língua Portuguesa. A conselheira Fernand 

(Á 



41 	Emanuele Souza de Azevedo absteve-se de votar, pelas razões expostas. 2) 
42 Indicativo n° 005/2017/DCV/UNlRIVilhena, de 06 de agosto de 2017. Assunto: 
43 Pedidos de reconsideração do Conselho de Departamento/DEAD, ao Conselho de 
44 CampusNilhena, referente ao Processo 061/2017/DEAD/UNIRJVHA - Requerente: 
45 GEAN MAICON DA SILVA BELE, e ao Processo n° 087/2017/DEAD/UNIR/VHA - 
46 Requerente: PAULO HENRIQUE ALVES FERNANDES, tendo ambos como objeto 
47 	solicitação de matrícula como aluno especial. O presidente explanoy as razões deste 
48 item da pauta, informando que os requerimentos constantes dos processos 
49 supramencionados tiveram pareceres desfavoráveis em virtude de não atenderem ao 
50 	artigo 87, § 50  do Regimento Interno da UNIR, onde diz que o aluno não regular "[...] 
51 	será aceito desde que haja vaga na disciplina e demonstre capacidade de cursá-la, 
52. 	mediante processo seletivo (grifo nosso).". ,0 Departamento considerou, em ambos 
53 	os processos, respectivamente, as notas do ENEM 2016 e 2015. Contudo, o 
54 	conselheiro do CONSEC, Haurélio Heber Pulqueire Balionte, relator dos processos, 
55 	embasou seus pareceres desfavoráveis no entendimento da Comissão designada pela 
56 Ordem de Serviço n° 001/2016/CONSEC/UNIR/Vilhena, de 10  de abril de 2016, que 
57 	tinha por objetivo apresentar conclusões sobre critérios a serem observados no 
58 julgamento dos pedidos de matrícula como aluno especial, a qual entendera que na 
59 	ausência de critérios mais específicos sobre os processos seletivos utilizados nos 
60 cursos do campus de Vilhena, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
61 	com prazo de validade de até dois anos, apresentada pelo requerente de matrícula 
62 	como aluno especial, pode ser considerada como processo seletivo. Contudo, a nota 
63 	de corte deverá ter como referência a nota do último discente classificado e convocado 
64 na chamada do curso, para matrícula. O relator do processo n° 
65 	001/2016/CONSEC/UNIR/Vilhena, onde constam os trabalhos da respectiva Comissão, 
66 	foi o conselheiro Sandro Adalberto Colferai, cujo parecer foi favorável ao relatório 
67 	conclusivo por ela emitido, o qual foi aprovado na sessão ordinária n° 214, deste 
.68 Colegiado, em 17 de agosto de 2016. Em ambos os processos epigrafados, as notas 
69 obtidas pelos requerentes no ENEM não atenderam ao critério da nota de corte. O 
70 	Conselho, na sessão extraordinária n° 147, realizada em 30 de agosto passado, em 
71 	sua maioria, acompanhou os pareceres do relator. Em face disto, o Conselho de 
72 	Departamento - Condep/DEAD encaminhou ao Conselho de CampusNiFhena, pedidos 
73 de reconsiderações sobre as solicitações de matrículas como aluno especial 
74 constantes dos processos acima mencionados, os quais foram despachados, pelo 
75 	presidente deste colegiado, à conselheira Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. 
76 	Considerando que o pedido de reconsideração, previsto na Lei 9.784, de 29 de janeiro 
77 	de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
78 	Federal, disciplina no artigo 561: - "Das decisões administrativas cabe recurso, em face 
79 	de razões de legalidade e mérito.". E no parágrafo 10: - "O recurso será dirigido à 
80 	autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, 
81 	o encaminhará à autoridade superior.", coube a este Conselho acatar ou não este 
82 	indicativo para deliberação quanto ao que se propõem os objetos citados. Os 
83 	conselheiros, diante do exposto, acataram o indicativo do presidente, por unanimidade, 
84 	excetuando-se a conselheira Ana Paula Wendt Menegol, por ser Vice-Chefe do DEAD. 
85 	Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
86 	encerrada a sessão; da qual, para constar, eu, Joice de Moraes, Secretária deste 
87 	Conselho, lavrei esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos 
88 	demais presentes. 
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MEMBROS E RESPECTIVAS ATUAÇÕES NO CONSELHO DE CAMPIJS/VILHENA 

Presidente/LY etor do campas 

Jorge Arturo Viliena Medrano, 	
1 

Chefes o  os  1  epartamentos Acadê4icos 	- 

2. Fernanda Ernanuele Souza de 
Azevedo 	 -- 

Vice-Chefe do DACIE 

3. Ronie Peterson Silvestre Chefe do DEAD 

4 	Ana Paula Wendt Menegol y, p Vice-Chefe do DEAD 

5. José Arilson de Souza: PCDPe1 :94/17 Chefe pro tempore do DECC 

6. Elizângela Maria Oliveira Custódio Vice-Chefe pro lempore DECC 

7. Maíra Carnêiro Bittencourt Maia ., Chefe do DEJOR 

8. Maria do Socorro Gomes Torres . 	$ Chefe do DELL 

epresentante 	ocente 

9. Sandro Adalberto èolferai 

10; Vago 

Representante dos projetos especiais e de pesquisa 

1. Vago 

1'LVago 1111111t11111.._ 
amam- 

13. Vago  

Representante 1 	nico-administrativo 

14. Patrícia de Mèllo Cardoso 
( 

15. Vago 	- 

Re resentante Discente 

16. Haurélio Hebe  Pulqueire Balione 

17. Vago. 	- 

Representante da,'  Comunidade Externa 

18. Alexandra Martins de Espíndula - 
-7 	-, 	Q 


