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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 225 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 225 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNlRNilhena, realizada em 
23 de agosto de 2017, às 15 horas, na sala da 
Direção do Campus da UNIR de Vilhena 

	

3 	Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às quinze horas, 

	

4 	na sala da Direção deste campus, reuniram-se, sob a presidência do Diretor, Professor 

	

5 	Doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores membros do Conselho de Campus - 

	

6 	CONSEC, para a ducentésima vigésima quinta sessão ordinária. Estiveram presentes 
7 os seguintes membros: Fernanda Emanuele Souza de Azevedo, José Arilson de 

	

8 	Souza, Maíra Carneiro Bittencourt Maia, Maria do Socorro Gomes Torres, Maria 

	

9 	Manoela Andrade, Patricia de Mello Cardoso, Ronie Peterson Silvestre, Sandro 
10 Adalberto Colferai. Compareceu, também, a Vice-diretora pro tempore deste campus; 

	

11 	portanto, vice-presidente deste colegiado, Prof.a  Cláudia Justus Tôrres Pereira. Os 

	

12 	conselheiros, Alexandra Martins de Espíndula e Haurélio Heber Pulqueire Balione, 

	

13 	comunicaram à secretária deste colegiado, nesta data, por telefone, da impossibilidade 	r$'  
14. de comparecerem a esta reunião. Confirmado o quórum mínimo, o presidente 

	

15 	cumprimentou a todos e deu início à sessão concedendo a palavra aos membros para 

	

16 	exposição de informes. Informe 1) A conselheira Maria do Socorro Gomes Torres 

	

17 	pediu para que a Direção deste campus solicite aos responsáveis pela elaboração do 

	

18 	calendário acadêmico mais atenção quanto aos prazos previstos, de forma que os 
19 Departamentos possam atender a esses prazos sem atropelamento das reais 

	

20 	necessidades. Solicitou, ainda, a definição de data limite para que o docente entregue 
21 - à chefia do Departamento o seu plano de ensino. Informe 2) Ainda, a conselheira 
22 Maria do Socorro Gomes Torres partilhou sua preocupação quanto aos dados 
23 fornecidos pelos setores em relação às vagas ociosas a serem ofertadas no 

	

24 	Vestibulinho, pois esses dados não condizem com a realidade do Departamento de-. 

	

25 	Letras. Informe 3) A conselheira, permanecendo com a palavra, solicitou ao presidente 

	

26 	para manifestar um pedido aos responsáveis, para que haja menos retificações no 

	

27 	calendário acadêmico a fim de evitar transtornos no planejamento do Departamento em 

	

28 	relação ao período de férias dos docentes e das atividades acadêmicas. Informe 4) A 

	

29 	conselheira continuou e solicitou urgência na catalogação dos livros adquiridos para o 

	

30 	DELL a fim de que possam ser disponibilizados para uso. Informe 5) A conselheira 

	

31 	Maria do Socorro Gomes Torres ainda solicitou que a Comissão de Orçamento e 

	

32 	Finança do Campus encaminhe suas decisões para o Conselho de Campus a fim de 

	

33 	ser emitido um parecer e, posteriormente, deliberado pelo Colegiado. Informe 6) A 

	

34 	conselheira Maria do Socorro Gomes Torres perguntou se já se encontra em análise a 

	

35 	situação quanto a falta de docente para ministrar as disciplinas de Filosofia, Legislação 

	

36 	e Sociologia no curso de Letras, bem como a disciplina de Didática, para que os alunos 

	

37 	possa ' continuar o curso, dando início ao estágio acadêmico obrigatório. Sugeriu que 

	

38 	pr.- idência deste Conselho,- 	in 	a um relator esta questão a fim de que este 
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39 	emita uma análise e parecer acerca da questão: Se houve concurso para essas áreas, 

40 para este campus, nos últimos anos e se não houve, que sejam encaminhadas 

41 	solicitações aos demais campi da UNIR, a fim de suprir as necessidades dos 

.42 Departamentos. Informe 7) A conselheira Fernanda Emanuele Souza de Azevedo 

43 	agradeceu a todos os que se empenharam na realização da Colação de Grau Especial, 

44 	ocorrida no último dia 18, e elogiou o evento. Informe 8) O conselheiro José Arilson de 

45 	Souza pediu para que se registrasse a necessidade urgente do DECC quanto a lotação 
46 	de um servidor técnico-administrativo naquele Departamento. O presidente informou 

47 	que se encontra avançado o processo de redistribuição de um servidor Assistente em 

48 Administração. Tão logo o campus receba esse servidor, será lotado no DECC. Não 

49 	havendo mais informes dos membros, passou-se aos da presidência. Informe 1) O 

50 	Presidente comunicou que os servidores José Antônio Canizares Barnabé Júnior, 
si Assistente em Tecnologia da Informação, removido do campus Rolim de Moura; e 

52 	Marcineide Rodrigues Moldes, Administradora, removida do campus de Guajará-Mirim, 

53 já se apresentaram e estão desenvolvendo suas atividades nesta unidade da UNIR. 
54 	Informe II) Informou que o calendário acadêmico 2018 já foi aprovado pela Câmara de 
55 	Graduação nessa última sessão e será pauta da próxima reunião do CONSEA. Nesta 
56 	versão do calendário está previsto o período para férias dos docentes. Portanto, os 
57 	chefes de Departamento deverão verificar se os períodos solicitados são condizentes 
58 	com períodos não letivos. Ainda, deverão encaminhará Direção, até 15 de dezembro, 
59 	as escalas de férias e do recesso de fim de ano - semana do Natal e do Ano Novo - 
60 este, com as respectivas previsões de compensação. Solicitou aos chefes de 
61 	Departamentos, atenção ao Memorando Circular n° 04/PROGRAD, de 07/08/2017, que 
62 trata dos afastamentos de docentes. O memorando alerta para "a necessidade de 
63 	expedir ato formal autorizativos [sic] de acordo com as regras institucionais, para 
64  . afastamento de docente por qualquer motivo". Portanto, os servidores que não 
65 	estiverem em gozo de férias devidamente homologadas, não poderão se afastar do seu 
66 	ambiente de trabalho, sem autorização legal, ainda que o campus esteja em período de 
67 	recesso acadêmico. Informe III) A Colação de Grau Especial do último dia 18, 
68 	realizada no auditório da Biblioteca deste campus, contemplando os alunos dos cursos 
69 de Pedagogia e Letras, ocorreu com êxito. Colaram grau 22 formandos e foram 
70 	dispostas 89 cadeiras para os convidados. As cadeiras foram todas utilizadas a 
71 	algumas pessoas ficaram em pé, demonstrando, assim, a . capacidade daquele 
72 	ambiente para tal finalidade. Portanto, demais cerimônias de colação de grau 
73 	limitando-se a este número de formandos, poderão ocorrer em nosso próprio espaço. A 
74 	conselheira Maria do Socorro Gomes Torres sugeriu que se evite a reserva para todo 
75 	um semestre, ainda que para um único dia da semana, contanto que haja uma 
76 justificativa bastante pertinente. Informe IV) Foi um sucesso o 21  Portal do 
77 	Agronegócio promovido pela ACIV, entre os dias 9 e 11 de agosto, durante o qual 
78 	utilizaram parte do estacionamento. A ACIV sinalizou interesse em realizar este evento 
79 no próximo ano, novamente em parceria com o campus. Informe V) Considerando  - 
80 	necessidade de apreciação por este colegiado dos pedidos de matrícula como alund 
81 	especial, o presidente solicitou ao colegiado a definição de uma data para realizar uma 
82 	sessão extraordinária para tratar desses objetos e demais que estejam aptos à 
83 	deliberação. Os conselheiros definiram o dia 30 de agosto, com início às 15 horas, na 
84 	sala da Direção. Findados os informes, o presidente solicitou a inclusão de pauta dos 
85 	seguintes itens: 1) Homologação dos nomes indicados por esta Direção para compor a 
86 	Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente, campus de Vilhena. II) 

87 Indicativo 004/2017/DCV/UNIRNiIhena, de 11 de agosto de 2017, que tem por 
88 	assunto: Revogação do Ato Decisório n° 001/2009/DIREÇÃO, de 12 de janeiro de 
89 2009, que nomeou a comissão Permanente do Estágio Supervisionado Obrigatório do 
90 	curso de Letras. Os conselheiros aprovaram, unanimemente, as referidas solicitações 
91 	de inclusão. Iniciou-se a apreciação sobre os itens da pauta. A presidência da sessão 

92 	foi tr- sferida à Vice-presidente, Cláudia Justus Tôrres Pereira, devido ao presidente 

93 	ser  e  requerente no item seguinte, em atenção ao artigo 40, parágrafo 31  do Regimento 
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94 	deste colegiado. A Vice-presidente, no ensejo, comunicou que está aberto aos 

	

95 	acadêmicos do curso de Pedagogia, o período de inscrição para o PIBID, até o dia 29 

	

96 	deste mês. 1) Processo 23118.004453/2014-05 - Avaliação de estágio probatório - 

	

97 	Memo n° 857/DRH/UNIR de 15/10/2014 - Servidor docente lotação; DPTO. Acadêmico 
98 de Comunicação Social/Jornalismo - UNIRNILHENA. Requerente: Jorge Arturo 
99 Villena Medrano. Relatora: Maria do Socorro Gomes Torres. A relatora apresentou os 

	

100 	seus pareceres referentes à 3a  fase de avaliação do estágio probatório do requerente, 

	

ioi 	e o referente à Fase Final do respectivo processo de avaliação. Ambos os pareceres 
102 são FAVORÁVEIS à aprovação das referidas etapas. Em seguida, os conselheiros 

	

103 	votaram e aprovaram o primeiro parecer, por unanimidade. Após, votaram e aprovaram 

	

104 	o parecer respectivo à Fase Final, também por unanimidade, excetuando-se o 

	

ios 	conselheiro requerente e o conselheiro Sandro Adalberto Colferai, por ser presidente 

	

106 	da Comissão de Estágio Probatório Docente deste campus. Findada a deliberação, a 

	

107 	presidência retornou ao presidente e a Vice-presidente, pediu licença e retirou-se da 

	

108 	sessão. 2. Processo 23118.002087/2017-94 - Projeto de Extensão - Projeto de 

	

109 	Extensão e nivelamento para alunos surdos. Requerente: Enilde Rocha Vieira da 

	

110 	Costa. Relator: Sandro Adalberto Colferai. O relator apresentou seu parecer, no qual é 
111 

 

FAVORÁVEL à aprovação do objeto em discussão. Os conselheiros, aprovaram o 
112 parecer apresentado, por unanimidade. 3) Processo 23118.001367/2017-85 - 

	

113 	Consulta: Pedido de esclarecimento sobre a abertura de processo para eleição de 
114 Vice-Diretor do Campus Vilhena. Requerente: Jorge Arturo Villena Medrano. 
iis Composição de Comissão para a realização de consulta acadêmica para Vice- 

	

116 	Diretor, Campus Vilhena. Conformé decidido na última sessão ordinária deste 

	

117 	Conselho, a 224a  realizada em 26 de julho passado, os conselheiros apresentaram os 

	

118 	nomes dos docentes indicados pelos Departamentos DACIE e DELL, para eleição por 

	

119 	este colegiado, a fim de completar o número de integrantes a comporem a Comissão 

	

120 	responsável pelo processo de consulta acadêmica para a escolha de Vice-Diretor deste 

	

12.1 	campus. Em atendimento à Resolução n° 016/CONSUN/2013, artigo 20, foram eleitos 

	

122 	os seguintes nomes: DOCENTES: Titulares: Francisco Emanoel Silveira, Ivanor Luiz 

	

123 	Guarnieri e Thales Henrique Nunes Pimenta. Suplentes: Ana Carolina Lopes Costa, 

	

124 	Elizângela Maria Oliveira Custódio e Deisi de Oliveira. TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 

	

125 	Titulàr: Carmozina Gomes Teixeira. Suplente: Patrícia de Mello Cardoso DISCENTE. 

	

126 	Titular: Haurélio Heber Pulqueire Balione. Suplente: Maria Manuela Andrade. 4) 

	

127 	Homologação dos nomes indicados por esta Direção para compor a Comissão de 
128 Avaliação de Estágio Probatório Docente, campus de Vilhena. Em atendimento ao 

	

129 	artigo 70, parágrafo 11  da Resolução 065/CONSAD, de 18 de ilho de 2008, a 

	

130 	presidência apresentou, para homologação por este colegiado, os nomes dos docentes 

	

131 	Ivanor Luiz Guarnieri, Karina Rodrigues de Faria e Claudemir da Silva Paula, indicados 

	

132 	pela Direção deste campus para comporem a nova Comissão de Avaliação de EstgI 

	

133 	Probatório Docente, deste campus, para mandato de 2 anos, a contar de 24 de agosto 
134 de 2017, sendo o último nome indicado como presidente. Os conselheiros 

	

135 	homologaram por unanimidade os nomes indicados. O conselheiro Sandro Adalberto 

	

136 	Colferai declarou que seu voto deve ser contado porque o objeto trata-se de interesse 
137 'da instituição. 5) Indicativo 004/2017/DCV/UNlRJVilhena, de 11 de agosto de 2017, 
138 que tem por assunto: Revogação do Ato Decisório n° 001/2009/DIREÇAO, de 12 de. 
139 janeiro de 2009, que nomeou a comissão Permanente do Estágio Supervisionado 

	

140 	Obrigatório do curso de Letras. Após explicitadas, pelo presidente, as razões que 

	

141 	motivaram este indicativo, considerando que o Ato Decisório supramencionado fora 

	

142 	aprovado por este colegiado,. na sessão ordinária n° 135, em 18/02/2009, os 

	

143 	conselheiros deliberaram, votaram e aprovaram, por unanimidade. Nada mais havendo 

	

144 	a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. 

	

145 	E, para constar, eu, Joice de Moraes Sant' Ana, secretária deste Conselho, lavrei esta 

	

146 	ata ue, se  -  .rovada, será ass,nada por mim e pelos demais. 
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