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ATA N.° 147 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS - 
CONSEC - UNIRNILHENA 

Ata 147 da Sessão Extraordinária do Conselho 
de Campus/UNIR/Vilhena, realizada em 30 de 
agosto de 2017, às 15 horas e trinta e cinco 
minutos, na sala da Diretoria do campus da 
UNIR de Vilhena. 

4Aos trinta dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta 
5e cinco minutos, na sala da Diretoria do campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se, sob 
6a presidência da Vice- Diretora pro tempore, Professora Mestre Cláudia Justus Torres 
7Pereira, os senhores membros do Conselho de Campus - CONSEC, para a centésima 
8quadragésima sétima sessão extraordinária. Estiveram presentes os seguintes 
9membros: Alexandra Martins de Espíndula, Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. 

lOHaurélio Heber Pulqueire Balione, José Arilson de Souza, Maíra Carneiro Bittencourt 
llMaia, Maria do Socorro Gomes Torres, Ronie Peterson Silvestre e Sandro Adalbeto 
12Colferai. A reunião iniciou-se com trinta e cinco minutos de atraso em razãQ do 
13temporal que dificultou a chegada de alguns Conselheiros ao Campus e devido a 
14interrupção do fornecimento de energia elétrica. Confirmado o quórum, a presidente 
15cumprimentou a todos e declarou aberta a sessão. Comunicou a ausência da 
16Conselheira Maria Emanuela Andrade, informando que a Conselheira é a relatora dos 
17três primeiros itens de pauta, e que os processos se encontram na posse da 
18Conselheira, e que mesma não encaminhou os pareceres. Após deliberações, o 
19Conselho aprovou, por unanimidade, a retirada de pauta dos itens em questão. Em 
20seguida, inciou-se a apreciação dos itens elencados abaixo. 1) Processo n° 
21013/20I7IDACIEIUNIRNHA - Matrícula como aluno especial. Requerente: Leonardo 
22Coutinho Maía Nogueira. Relatora: Maria Emanuela Andrade. Processo retirado de 
23pauta pelos motivos acima expostos.2) Processo n° 0I5I20I7IDACIEIUNIRNHA - 
24Matrícula como aluna especial Requerente: Francimara Aparecida da Silva Pereira. 
25Retatora: Maria Emanuela Andrade. Processo retirado de pauta pelos motivos 
26supramencionados. 3) Processo n° 016/2017/DACIE/UNIR/VHA - Matrícula como 
27aluna especial. Requerente: Danielly Marinho Silva. Relatora: Maria Emanuela 
28Andrade. Processo retirado. de pauta pelos motivos já mencionados. 4) Processo n° 
29053I20I7IDEADIIUNIRNHA - Matrícula como aluna especial. Requerente: Vitoria 
30Elen Ferreira Càrvalho. Relator: Haurélio Heber Pulqueire Balione. O relator 
31apresentou ao plenário o seu parecer em relação ao processo supracitado, no qual é 
32FAVORAVEL à solicitação que nele consta. Em seguida à leitura, o plenário deliberou e 
330 aprovou, por unanimidade, com exceção do conselheiro Ronie Peterson Silvestre por 
34ser parte interessada no processo. 5) Processo n° 06II20I7IDEADIIUNIRNHA - 
35Matrícula como aluno especial. Requerente: Gean Maicon da Silva.  Belé. Relator: 
36Haurélio Heb- Pulqueire Balione.. O relator apresentou ao slenário o seu parecerem 
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37relação ao processo supracitado, no qual é NÃO FAVORÁVEL à solicitação que nele 
38consta. O Conselheiro Ronie Peterson Silvestre se manifestou contrário ao parecer, 
39alegando que a situação de Aluno Especial deve ser vista de forma diferenciada, não 
40se levando em conta a nota de corte do ENEM estipulada pela Nota Técnica 
41desenvolvida pelo Campus. Justificou ainda que o aluno com matrícula especial, não-
42regular, deverá, obrigatoriamente, passar pelo processo seletivo regular para estar, de 
43fato, vinculado à Instituição. O professor é a favor de que, se existem vagas em alguns 
44componentes curriculares no curso, a Universidade deve ser efetiva em propiciar a 
45inclusão de pessoas da sociedade que por motivos diversos não conseguiram entrar 
46em outros cursos de nível superior. Uma vez criado a oportunidade de, ao menos 
47entrar em uma Universidade Pública, sua aprovação nos componentes curriculares 
48dependerão unicamente dos esforços e capacidades evidenciadas por esses alunos. 
49Se efetivado o vínculo com a instituição por meio do processo seletivo regular, os 
50mesmos poderão aproveitar as disciplinas as quais foram aprovados.O conselheiro 
SlSandro Adalberto Colferai se manifestou alegando que esta situação gera vínculo com 
52a Instituição, e as vagas especiais podem ser preenchidas através do Vestibulinho 
53quando o Departamento deixa de lançar mão da nota de corte do ENEM, porém o 
541Departamento de Administração não lançou mão dessa ferramenta. O conselheiro 
55Ronie Peterson Silvestre por sua vez informou que o Departamento não aplicou o 
56processo seletivo interno a esses candidatos, uma vez que a Nota técnica nãb prevê 
57esse flexibilidade. No entendimento do Departamento em relação à nota técnica, 
58apenas seriam submetidos, a uma prova interna, aqueles que não tivessem sido 
59submetidos ao ENEM. O docente perguntou ao Conselho se ainda seria possível 
60aplicar o processo seletivo iterno aos alunos a fim de corrigir a inconsistência. A 
61conselheira Patricia de Mello Cardoso se manifestou aduzindo que esta questão já foi 
62discutida, inclusive ouve uma Comissão para fazer o estudo do assunto, e alegou que 
63deve ser levado em consideração são as regras já existentes. O conselheiro Ronie 
64Peterson Silvestre solicitou que a nota técnica seja revista por este Conselho e 
65considerada a exclusão da nota de corte para o ingresso de alunos não-regulares, 
66bastando apenas apresentarem a nota obtida no ENEM e, evidentemente, a existência 
67de vagas no componente curricular. A Conselheira Maria do Socorro Gomes Torres 
68solicitou à leitura da ata do Departamental, na qual o Departamento aprovou por 
69unanimidade o pedido do Requerente e solicitou justificativas por parte do chefe do 
70Departamento pela falta de inobservância quanto as formas de ingresso na Instituição. 
710 Conselheiro Ronie Peterson Silvestre por sua vez informou que o Departamento foi 
72infetiz em não levar e conta a nota de corte do ENEM. A Conselheira Maria do Socorro 
73Gomes Torres solicitou que a nota técnica elaborada no âmbito do CONSEC seja 
74apreciada pelo CONSEA para que possa ter validade. A Presidente Cláudia Justus 
75Tôrres Pereira se manifestou alegando que os processos seletivos visam apenas a 
76uma seleção e não se tratam de um processo inclusivo. O Conselheiro Ronie Peterson 
77Silvestre solicitou que a nota técnica seja revista por este Conselho. Após as 
78considerações o plenário deliberou por quatro votos a favor do parecer e dois votos 
79contra as razãos do que nele constam, o conselheiro Ronie Peterson Silvestre se 
Büabsteve de votar por ser parte interessada no processo.6) Processo n° 
81071/2017/DEAD//UNIRNHA - Matrícula como aluno especial. Requerente: Robson 
82dos Santos ,Garcia Relator: Fernanda Emanuele Souza de Azevedo. A relatora 
83apresentou ao plenário o seu parecer em relação ao processo supracitado, no qual é 
84FAVORAVEL à solicitação que nele consta. Em seguida à leitura, o plenário deliberou e 
850 aprovou, por unanimidade, excetuandó-se o conselheiro Ronie Peterson Silvestre 
86que se absteve de votar por ser parte interessada no processo. As 16h e 08 min a 
87conselheira Maíra Carneiro Bittencourt Maia retirou-se da sessão 7) Processo n° 
88087/2017/DEAD//UNIRNHA - Matrícula como aluno especial.. Requerente: Paulo 
89Henrique Alves Fernandes Relator: Haurélio Heber Pulqueire Balione. O relator 
90apresentou ao plenário o seu parecer em relação ao processo supracitado, no qual é 
91NAO FAVORÁVEL à solicitação que nele consta. Em seguida à leitura, o plenário 
92deliberou por quatro votos favoráveis ao parecer e dois votos contrários, o conset.  -  ro 
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93Ronie Peterson Silvestre se absteve por ter interessse no processo. Considerando que 
940 item seguinte é de interesse da presidente desta sessão, a presidência passou à 
95conselheira Maria do Socorro Gomes Torres em observação ao artigo 21, parágrafo 30 , 
96e artigo 40, parágrafo 31, do Regimento Interno deste colegiado. 8) Processo 
9723118.002515/2017-89 - Proposta de Evento: IV Semana de Acolhida e Inclusão dos 
981ngressantes do curso de Pedagogia. Requerente: Cláudia Justus Tôrres Pereira. 
99Relatora: Maíra Carneiro Bittencourt Maia. A presidente realizou a leitura do parecer 

100emitido pela relatora referente ao processo epigrafado, sendo FAVORÁVEL à proposta 
101da requerente. Após a exposição do parecer, o Conselho deliberou e o aprovou, 
102unanimemente, excetuando-se a conselheira requerente. Findadas as deliberações, a 
103presidência retornou à presidente anterior, que nada mais havendo a tratar, agradeceu 
104a presença de todos e deu por encerrada a sessão; da qual, para constar, eu, Letícia 
1ü5Mathias de Oliveira, Secretária Substituta deste Conselho, lavrei esta ata que, após 
106lida, se aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. 
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Vice-Chefe do DACI.E 

3 	Ronie Peterson Silvestre ,( 	\ Chefe do DEAD 

4. 	José Arilson de Souza Chefe pro tempore do DECC 

5 	Mana Carneiro Bittencourt Maia 
1 	Ma Chefe do DEJOR 

6. Maria do Socorro Gomes Torres Chefe do DELL. 

Representante Docente 	 . 

7. Sandro Adalberto Colferai . 	 . 

8. Vago . 

Representante dos projetos especiais e de pesquisa 

9. Vago 	 . 	. 

10. Vago 	 . 

11. Vago 

Representante nico-administrativo. 

12. Patrícia de Mello Cardoso 

13, Vago 
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14. Haurélio Heber Pulqueire Balione 

7Repreent. 

15 MariaMaa Emanuela Andrade  
Representante 	iComunidade Externa 

16. Alëxandra Martins de Espíndula 


