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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 227 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

-Ata 227 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNIR/Vilhena, realizada em 
19 de outubro de 2017, às 15 horas e 15 
minutos, na sala da Direção do Campusda 
UNIR de Vilheria 

3Aos dezenove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, às quinze horas e 
4quinze minutos, na sala da Direção deste campus, reuniram-se, sob a presidência do 
3diretor, professor doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do 
6Conselho de Campus - CONSEC, para a ducentésima vigésima sétima sessão 
7ordinária. Estiveram presentes os seguintes membros: Alexandra Martins de Espíndula, 
8Fernanda Emanuele Souza de Azevedo, José Arilson de Souza, Maíra Carneiro 
9Bittencourt Maia, Maria do Socorro Comes Torres, Patricia de Mello Cardoso, Ronie 

lOPeterson Silvestre e Sandro Adalberto Colferai. A sessão iniciou-se 15 minutos após o 
ilhorário previsto aguardando a formação de quórum, o que confirmado - segundo a 
12nova composição dos Conselhos de CampuslNúcleo, aprovada pela Resolução n.° 
13029/CONSUN, de 12/09/2017, que alterou o artigo 221  do Estatuto da Fundação 
14Universidade Federal de Rondônia - o presidente deu início à sessão, cumprimentando 
lEaos presentes e em seguida solicitou ao plenário, autorização para que a acadêmica 
16Leuziene Lopes, representante do DCE neste campus, pudesse expor um comunicado, 
170 plenário consentiu e a acadêmica pediu ao corpo docente e técnico-administrativo a 
18colaboração em dialogar com os movimentos estudantis da UNIR. Atualmente, como 
19Coordenadora Geral do DCE, disse possuir a impressão de não haver muitos jovens 
20nesta universidade. "Não os estou vendo.`. A universidade parece muito apagaca. Não 
21vejo os jovens sendo a universidade. É preocupante a situação dos jovens ante os 
22tantos suicídios. "Nós temos um ciscurso muito grande sobre o papel da juventude na 
23transformação de um mundo melhor, porém esses jovens estão em silêncio. Assim, 
24deixo o meu pedido para que sejamos uma força na construção de uma identidade 
23acadêmica.". Após a manifestação da acadêmica, o presidente transferiu a palavra aos 
26membros para a exposição de seus informes. Informe 1) A Conselheira Maria do 
27Socorro Gomes Torres solidarizou-se com a acadêmica Leuziene Lopes. Informou que 
280 DELL finalizou a avaliação do cursc e estão aguardando, da CPAv, a tabulação dos 
29dados. Após o recebimento desses dados, o Departamento, junto com as Técnicas em 
30Assuntos Educacionais, realizarão um seminário para apresentar esses dados a toda a 
31comunidade acadêmica. Informe 2) A Conselheira, ainda com a palavra, perguntou ao 
32presidente acerca da semana cultjral. A. que o presidente respondeu que a PROCEA 
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32informou que cada campus/núcleo deverá organizar seu próprio evento e que não há 
33recursos para custeio de nada referente. Há uma comissão designada neste campus e 
34no início de novembro será lançado um edital para as inscrições dos interessados. 
35Contudo, considerando o posicionamento da PROCEA acerca de recursos, ficará muito 
36limitado este evento. Informe 3) A Conselheira Patrícia de Mello Cardoso informou que 
37com a chegada da nova Bibliotecária haverá uma reorganização de funções e horários 
38na Biblioteca Setorial Paulo Freire entre as duas profissionais da área. Informe 4) 
39Ainda, a Conselheira, comunicou que não há espaço para a acomodação de novos 
40Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC. Segundo a conselheira, em comum acordo 
41com a Bibliotecária Renata Bulhões, sugeriu o encaminhamento dos próximos TCCs 
42ern arquivos de mídia. Esses arquivos serão disponibilizados para consulta on une, por 
43meio do repositório. Informe 5) O Conselheiro José Arilson de Souza falou que o 
44DECC está encerrando mais um semestre com disciplinas pendentes, como Língua 
45Portuguesa, Filosofia entre outras, por falta de professor. Isto gera uma insatisfação ao 
46acadêmico, que muitas vezes vêm de longe para estudar e se deparam com horários 
47vagos, pois essas disciplinas foram ofertadas no início do semestre e não puderam ser 
48ministradas devido à falta de professores. Informe 6) A Conselheira Fernanda 
49Emanuele Souza de Azevedo falou sobre o processo de eleição para chefe do DACIE e 
50que a docente Cláudia Justus Tôrres Pereira inscreveu-se para o cargo. Findados os 
Blinformes dos membros, passou-se aos da presidência. Informe 1) O presidente 
52comunicou que a servidora Renata Cortinhas Bulhões, Bibliotecária/Documentalista, 
53redistribuída do campus do IFRO de Cobrado para esta unidade da UNIR, apresentou-
54se no último dia 10 e iniciou suas atividades na Biblioteca Setorial Paulo Freire. Na 
55próxima semana as duas bibliotecárias, Patrícia e Renata, participarão do Encontro dos 
56bibliotecários, em Porto Velho. Informe II) Informou que os servidores Adão Newton e 
57José Carlos, ambos de Porto Velho, vieram ao campus no mês passado e realizaram a 
58reinstalação da fibra ótica — que havia sido rompida na reforma do bloco 2 -, ampliando 
590 sinal para todos os blocos e salas de aula. Contudo, a capacidade de Internet 
60permanece a mesma. Partilhou que no dia 5 deste mês., em Porto Velho, participou de 
61uma reunião onde estavam oresentes os diretores dos campi de Cacoal, Ariquemes e 
62Guajará-Mirim, solicitada pelo servidor André Luiz de Souza Freitas, Coordenador 
63Administrativo dc Ponto de Presença da RNP em Rondônia PoP/RO e Diretor de 
64Tecnologia da Informação - DTI da UNIR e a senhora Cláudia Nascimento Abreu. 
6j-Coordenadora Técnica do PoP/RO. Em suma, a reunião resultou na informação por 
66parte do servidor André Luiz de Souza Freitas, que os campi"de Guajará-Mirim e 
67Ariquemes receberão upgrades de 100 megas, no prazo de três meses, a contar da 
68data de compra dos upgrades e que para as demais localidades foi aberto um novo 
69processo de licitação [...]" (ATA DA RESPECTIVA REUNIÃO). Perguntado sobre a 
7üimpossibilidade de os campi realizarem a contratação de um bink que atenda às 
7lrespectivas demandas, o servidor André Freitas informou um campus ao aderir um Iink 
72não dedicado, além da operadora não entregar o ink conforme contratado, há o 
73problema da falta de segurnça das informações e o campus contratante deixaria 
74vulnerável toda a rede da universidade. No ensejo, o Professor Jorge Arturo Villena 
75Medrano ressaltou a dificuldade enfrentada pelo campus devido ao problema de 
76conectividade e falou sobre a impossibilidade de cumprimento dos prazos de todas as 
77demandas da universidade. Informe III) Partilhou com os conselheiros sobre a 
78necessidade de ser formar uma comissão para elaborar a proposta do campus a ser 
79integrada no PDI - 2019-2023. No ensejo, mencionou que há uma comissão designada 
80peIa Ordem de Serviço n.° 016/2017/DCV/UNIRNILHENA, a qual expirou em 4 de 
81outubro. O objetivo desta era retomar a análise dos processos 23118.000378/2012-33 
82e Z118.000379!2012-88, qur trata  •  da solicitação do Governo do Estado de 
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83Rondônia, de implantação dos cursos de Odontologia e Medicina, respectivamente, 
84neste campus. Considerando que este assunto é pertinente às propostas para o PDI, 
83solicitou a manifestação do plenário acerca das seguintes possibilidades: manutenção 
BGdo objeto de estudo com emissão de uma nova Ordem de Serviço ou mesmo a 
87pmrrogação do prazo da que expirou, a fim de que os trabalhos possam ser 
88concluídos; ou, sua revogação por perda de objeto, visando à junção desse estudo aos 
89que serão desenvolvidos pela comissão a ser definida, que terá por função apresentar 
90as propostas para o PDI 2019-2023. Os conselheiros manifestaram-se por encerrar os 
91trabalhos da Comissão designada pela mencionada Ordem de Serviço e, nos próximos 
92dias, cada Departamento consultará seus docentes quanto à disponibilidade para 
93integrarem a Comissão que elaborará as propostas do próximo PDI. Informe IV) Falou 
94que a ACIV solicitou, formalmente, em 26 de setembro, novamente a disponibilização 
95do espaço físico aberto do campus para a realização do 30  Portal do Agronegócio. Não 
96foi informada, no documento, a data pretendida para a realização do referido evento. 
971nforme V) O presidente esclareceu que não partira da Direção deste campus a 
98proposição de transferência do curso de Jornalismo para Porto Velho. Frisou que o 
99Vice-reitor, professor doutor Marcelo Vergotti, declarou, diante da assembleia com os 

loüacadêmicos e também durante a reunião com o Departamento de Jornalismo, no dia 21 
101de setembro passado, que disponibilizará meios para que, na transferência do curso de 
102Jornalismo para Porto Velho, outro curso aqui seja implantado e serão disponibilizados 
103códigos de vagas para este novo curso a ser definido pelo próprio campus. Informe VI) 
1040 presidente, na pessoa do professor doutor Jorge Arturo Villena Medrano, enfatizou 
105que não possui nenhum interesse em ser removido para a capital com o curso. E, no 
1.06que depender de sua vontade e de sua família, permanecerá nesta unidade. Informe 
107V11) Referente à abertura do processo seletivo simplificado para contratação de 
108professor substituto, o presidente falou que os Departamentos DACIE, DELL, DEJOR e 
109DECC, os quais manifestaram interessem em contratações de professores substitutos, 
ilOindicaram seus representantes OS quais comporão a comissão responsável pela 
lIlrealização do respectivo processo. Diante disso, a Direção deste campus reunira-se 
112com os docentes indicados a fim de discutirem o atendimento, por parte dos 
113respectivos departamentos, à Portaria 1.157/2014/GR/UNIR, de 06/11/2014, que 
.114disciplina o processo seletivo para esta finalidade, no tocante aos artigos 61  e 81. Ficou 
115definido que até o dia 20 deste mês os Departamentos deveriam encaminhar as 
I16informações pertinentes à referida Portaria, com exceção do DACIE que, 
I17anteriormente, havia encaminhado. De posse dessas informações, a presidência deste 
118Conselho convocará uma sessão extraordinária para deliberar quanto às demandas 
119apresentadas pelos Departamentos, 'a fim de iniciar, o quanto antes, este processo de 
l2oseleção. Diante do exposto, os conselheiros concordaram em reunir-se para a 
12Irealização da reunião extraordinár,a no próximo dia 26, com início às 15 horas. Informe 
122V111) O Ministério Público de Rondônia - MP encaminhou o Ofício n° 2.071/201711 
23pJV/2aTlT, recebido em 04 de outubro, por meio do qual solicita informações e 

124documentos acerca da FUNDUNIR. Diante da inquisição da Promotoria de Justiça, a 
125Direção solicitou a extensão do prazo por mais 15 dias para manifestação, a fim de 
126reunir a documentação e prestar as informações requeridas com justeza àquela 
127Promotoria. Nesta data, o Diretor reuniu-se com o assistente da promotoria para buscar 
128informações sobre como solucionar os problemas vinculados à Fundunir apontados 
129pelo Ministério Público. As orientações foram de que o Diretor, Jorge Arturo Villena 
130Medrano, por ser estrangeiro, não pode ser membro da Fundunir. E necessário reunir 
I31uma comissão, ainda que ad hoc, que se disponibilize para atender aos apontamentos 
132feitos pelo MP. A Conselheira Maria do Socorro Gomes Torres sugeriu que o diretor 
133dte.campus paute o assunto  e  rã ser discutido em sessão, por este colegiado, sobre 

!LJ QLQ jlo 	 1 2 

J 



2ade Q;c/. 

134pôr em funcionamento a Fundunir ou fechá-la, definitivamente. O presidente acatou a 
135sugestão da conselheira. O presidente perguntou aos conselheiros se dentre eles havia 
136alguém disponível a compor a comissão para responder à Promotoria. Não havendo 
137manifestação, o presidente disse que encaminhará cópia do documento recebido da 
138Promotoria de Justiça, a fim de que todos possam apreciá-lo. Informe IX) O presidente, 
139a pedido do professor José Kennedy Lopes Silva, informou que o respectivo servidor, 
140em seu nome e no nome da acadêmica Leuziene A. G. Lopes - ambos membros da 
141Câmara dê Pesquisa e Extensão do Consea (CPE/CONSEA) -, convida aos 
l42Coordenadores e Membros de Grupos e Projetos de Pesquisa e Extensão, do Campus 
143de Vilhena, para participarem, no dia 25 de outubro, das 15h às 16h30min, na sala do 
144Laboratório de Estudos Pedagógicos (LEPE), de uma reunião com todos os 
145representantes de grupos e projetos de pesquisa e extensão onde apresentarão o 
146cronograma, objetivos e metodologias da audiência pública, sobre pesquisa e pós-
147graduação na Unir, que acontecerá em novembro. Também, será informado sobre o 
148diagnóstico da infraestrutura que a Propesq necessitará levantar para o seu 
149planejamento. A ação é coordenada pela Câmara de Pesquisa e Extensão (CPE) e 
150Câmara de Pós-graduação (CPG) do CONSEA, articulado com a Propesq. Findados os 
151informes, iniciou-se a a,preciação sobre os itens da pauta. Neste momento, às 17 horas 
152e 03 minutos a conselheira Maíra Carneiro Bittencourt Maia retirou-se da sessão para 
153participar de uma banca de TCC. 1) Processo Interno n° 
154006/2017/DCV/UNIRNiIhena - Processo de eleição para representantes no Conselho 
155de Campus/Vilhena dos segmentos: docente, técnico-administrativo e representantes 
156dos coordenadores dos projetos especiais e da pesquisa - Ordem de Serviço n° 
157021/201 7/DCV/UNIRNilhena, de 21/03/2017. Requerente: Leciandra Doring Lauros. 
158Relator: Ronie Peterson Silvestre. O relator explicitou que foram eleitos os seguintes 
159candidatos: Técnico-Administrativo: Josimari dos Santos da Conceição, titular, e 
160Talissia de Jesus Balestrin, respectiva suplente. Como Representante dos 
161coordenadores de projetos especiais e de pesquisa foi eleito o docente Allysson 
162Viana Martins. O parecer do relator referente ao processo que elegeu os respectivos 
163candidatos a este colegiado é FAVORÁVEL. Os Conselheiros aprovaram o respectivo 
164parecer por unanimidade. Ressalta-se que não houve inscritos para a vaga de 
I63representante docente. 2) Processo 23118.003114/2017-46 - Regulamento Interno - 
166Reformulação do Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado em Jornalismo. 
167Requerente: Juliano José de Araújo. Relatora: Maria do Socorro Gomes Torres. A 
168relatora solicitou a retirada de pauta do item, por não ter havido tempo suficiente para 
169conclusão da análise e parecer, cuja solicitação os conselheiros aprovaram por 
170unanirnidade. 3) Processo 23118.003171)2017-25 	Regulamento Interno: 
171Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso TCC - Curso de Ciências 
172ContábeisNilhena. Requerente: [)eyvison de Lima Oliveira. Relatora: Cláudia Justus 
173Tôrres Pereira. Devido à ausência da relatora, o presidente teu o parecer por ela 
174emitido. O parecer da referida conselheira é FAVORÁVEL à aprovação da proposta em 
175discussão e C)S conselheiros o aprovaram, unanimernente. 4) Processo 
17523118.003129/2017-12 - Proposta de evento: Suicídio: Como divulgar?. Requerente: 
177Maíra Carneiro Bittencourt Maia. Relatora: Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. A 
178relatora apresentou o seu pârecer, no qual é FAVORÁVEL à aprovação da proposta de 
179evento contida no processo em apreciação. Os conselheiros votaram e aprovaram o 
180parecer por unanimidade. 5) Processo 23118.003131/2017-83—Proposta de evento: 
181UNIR AZUL: A História da mulher e a valorização da mulher surda da sociedade de 
182Vilhena-RO. Requerente: Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. Relator: Sandro 
183Adalberto Colferai. O relator apresentou seu parecer, no qual é FAVORÁVEL à 
184aprôvação do item emdiscus o. Os conselheiros aprovaram o parecer apresentado, 

44 

JQftacb tt 



185por unanimidade, exceto a conselheira requerente que se absteve de votar. 6) 
186Processo 2311800313012017-39 - Proposta de evento: Debatendo sobre Identidade 
187è Sexualidade com o Surdo. Requerente: Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. 
188Relatora: Maíra Carneiro Bittencourt Maia. Considerando que a relatora deste item 
189ausentou-se desta sessão, conforme supramencionado, o presidente leu o seu parecer, 
190onde a relatora apresenta-se FAVORÁVEL à proposta constante do processo em 
191discussão. Os conselheiros o aprovaram, por unanimidade, com exceção da 
192conselheira requerente que se absteve devotar. 7) Processo 23118.003111t2017-11 - 
193Proposta' de evento: IV Seminário Paulo Freire: relendo clássicos e promovendo a 
194educação. Requerente: Richéle Timm dos Passos da Silva. Relatora: Patrícia de 
195Mello Cardoso. A relatora leu o seu parecer, onde é FAVORÁVEL à proposição ora 
196apreciada. Os conselheiros o aprovaram por unanimidade. 8) Processo 
19723118.003147/2017-96 - Proposta de curso de extensão: Curso Básico de LIBRAS 
19840 horas. Requerente: Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. Relatora: Patrícia de 
199Mello Cardoso. A relatora apresentou seu parecer o qual é FAVORÁVEL ao processo 
200em epígrafe. Os conselheiros o aprovaram por unanimidade. A conselheira requerente 
201absteve-se de votar. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença 
202de todos e deu por encerrada esta sessão. E, para constar, eu, Joice de Moraes, 
203secretaria deste Conselho lavrei esta ata que, se .,provada ,'será assinada por mim e 
204pelos demais. 
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Reunião Ordinária n. 227 de 19/10/2017 

Composição: Estatuto da Fundação Universidade Federal de Rondônia, artigo 221, alterado 
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