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REUNIÃO ORDINÁRIA N° 228 DO CONSELHO DE CAMPUS - CONSEC - 
UNIR/CAMPUS DE VILHENA 

Ata 228 da Sessão Ordinária do Conselho de 
Campus-CONSEC/UNlRNilhena, realizada em 
27 de novembro de 2017, às 14h45min, na sala 
da Direção do Campus da UNIR de Vilhena 

3Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, às catorze 
4horas e quarente e cinco minutos, na sala da Direção deste campus, reuniram-se, sob 
5a presidência do diretor, professor doutor Jorge Arturo Villena Medrano, os senhores 
6membros do Conselho de Campus - CONSEC, para a ducentésima vigésima oitava 
7séssão ordinária. Estiveram presentes os seguintes membros: Alexandra Martins de 
8Espíndula, Allysson Viana Martins, Ana Paula Wendt Menegol, Cláudia Justus Tôrres 
9Pereira, José Arilson de Souza, Josimari dos Santos da Conceição e Luciano de 

lüSampaio. A sessão iniciou-se 15 minutos após o horário previsto, no aguardo da 
liformação de quórum. Tendo sido confirmado, o presidente declarou aberta a sessão 
12com os cumprimentos aos presen:es e, em seguida, transferiu a palavra aos membros 
13para a exposição de seus informes. Informe 1) O Conselheiro José Arilson de Souza 
14informou que os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis não participarão mais do 
iSevento "Por que devemos proteger o Cerrado", conforme solicitado pelo DCE/Campus 
16de Vilhena, porque as ocasiões em que os acadêmicos foram liberados para assistirem 
17à palestra, esta não acontecera. Inforn'e 2) O Conselheiro Allysson Viana Martins falou 
13que os docentes deste campus, Rosana Nunes Alencar, Juliano José de Araújo, Maíra 
19Carneiro Bittencourt Maia e Sandro Adalberto Colferai foram contemplados nos editais 
20da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a 
2 [Pesquisa - Fapero. Findados os informes dos membros, passou-se aos da presidência. 
221nforme 1) O presidente comunicou que o Ministério Público do Estado de Rondônia 
2318 Promotoria de Justiça de Vilhena, por meio do Ofício n° 2.389/20171a PJV/2atit de 

2407 de novembro passado, atendeu ao nosso pedido e concedeu a prorrogação do 
25prazo para 180 dias, a fim de que a FUNDUNIR reconstitua o seu Conselho 
26Administrativo - CONSAD, contanto que a cada 30 dias os informemos acerca das 
27providências tomadas no período. Ern virtude disto, informara ao Conselho Superior 
28Administrativo da UNIR - Consad, que este colegiado definirá 02 nomes de seriidores 
29para deliberação daquele Conselho. C;on com itantemente, indicará outros 02 nomes ao 
3OReitor desta Ifes para sua aprovação, constituindo, assim, o Conselho Administrativo 
31da Fundunir - Consad. Uma vez estabelecido o Conselho, este deverá eleger a 
32Diretoria Administrativa da Fundação e então resolver as questõ-s levantadas pela 
33Prpmotoria de Justiça. Informe II) Informou que o cons eiro d 	
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34dr. Cláudio Luiz do Amaral Santini, solicitara, a todos os campi e núcleos, informações 
35quanto a "atual estrutura/organograma (oficial e de fato), bem como as projeções 
36(novos cursos, desmembramentos ou divisões) para os próximos 5 (cinco) e 10 (dez) 
37anos.": Tais informações lhe darão subsídios para emitir o parecer do processo 
3823118.002927/2012-12, que trata da proposta de Resolução de Regulamentação das 
39FCCs. Informe III) Partilhou com os conselheiros que, conforme fora solicitado na 
4üúltima sessão ordinária deste Conselho, cada Departamento deveria indicar um nome 
41para compor a comissão do PDI 2019-2023. Até o presente o único Departamento que 
42não indicou foi o DACIE. Os demais departamentos manifestaram-se indicando os 
43seguintes nomes: DELL, Maria do Socorro Gomes Torres; DECC, Adelmo Pedro de 
440liveira Júnior; DEJOR, Jorge Arturo Villena Medrano; e DEAD, José Kennedy Lopes 
45Silva. A conselheira Cláudia Justas Tôrres Pereira disseque reencaminhara e-mails 
46aos membros do Departamento, mas até o presente não houve manifestação. Informe 
471V) Falou que a Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação - DPDI 
48ainda não solicitou o Plano de Ação 2018. Tão logo nos sejam encaminhados os 
49formulários com as previsões orçamentárias, esta Direção executará o que se pede 
SOcom os Departamentos e demais setores deste campus. Informe V) O presidente 
Slrelatou a suma da visita do Reitor a este campus, com o Pró-reitor de Administração, 
52Charles Dam, e o Assessor de Comunicação, professor Marcus Vinícius Rivoiro, no 
53último dia 06. Na oportunidade, reuniram-se com a Direção, em seguida com os chefes 
54de jJepartamento e demais professores que optaram por participar. A noite, no 
55auditório da Biblioteca Setorial Paulo Freire, reuniram-se com acadêmicos a fim de 
56ouvi-los e esclarecer-lhes seus questionamentos. O reitor, em reunião com a Direção e 
57os chefes de Departamento, comunicou que o Ministério da Educação disponibilizou 23 
53novas vagas de docentes para a UNIR. Destas, possivelmente o campus receberá 03, 
59sendo que uma, especificamente, será destinada ao Departamento de Administração - 
60DEAD. As outras duas deverão ser para disciplinas comuns entres os cursos, tais como 
61Língua Portuguesa, Filosofia ou Sociologia. Informe VI) Comunicou, ainda que fora 
62publicada, nesta data, no Diário Oficial da União, a redistribuição da servidora 
63Assistente em Administração, Paula Tombesi, como reposição da vaga da servidora 
64aposentada, Conceição da Silva Miguel. Tão logo se apresente ao campus, será lotada 
65no Departamento de Jornalismo, e a servidora Carmozjna, a pedido, será reinovida 
66para o Departamento de Ciências Contábeis. O prazo para sua apresentação é de 10 a 
6730 dias a partir da publicação da portaria. A Conselheira Maria do Socorro Gomes 
68Torres chegou à sessão às 15 horas é 06 minutos, portanto,não tomou assento no 
69plenário como previsto no artigo 17, § 30, do Regimento deste Conselho. Mas 
7opermaneceu no recinto assistindo a toda a sessão. O presidente solicitou a 
71manifes.tação do Plenário quanto ao direito à voz da conselheira Maria cio Socoro 
72Gomes Torres, não havendo manifestação contrária de nenhum conselheirc. Informe 
73VII) Quanto ao processo de professor substituto, o presidente compartilhou que a 
74Proplan já autorizou o recurso para a realização do processo seletivo. Agora o 
75processo encontra-se na Prõjur para análise jurídica. Informe VIII) lnforrràu que a 
76partir do dia 11  de dezembro estará em gozo de férias, devendo retornar após a 
77semana do recesso do Natal, 02 de janeiro de 2018. Findados os informes, iniciou-se a 
78apreciação sobre os itens da pauta. 1) Homologação das datas de colação de grau 
79201 7/2, agendadas pela Reitoria. O presidente expôs aos conselheiros que a Reitoria, 
80em consideração às limitações do campus quanto à alocação de um espaço para a 
81realização das cerimônias de colação de grau, na organização da agenda do Reitor e 
82Více-reitor, reservaram os dias 14 e 15 de maço de 2018 para as realizações das 
83cerimôriias de colação de grau para os formandos deste campus. Uma vez que o 
84auditorio da Biblioteca não comporta o numero de forn dos  •  -vistos errum único 



83dia. Ainda, o Cerimonial Oficial informou que o Vice-reitor, quem provavelmente 
86presidirá as sessões, propôs-se a realizar duas cerimônias em único dia, sendo uma na 
87sequência da outra. Diante do exposto, os conselheiros aprovaram as datas 
88supramencionadas, unanimemente. O conselheiro Allysson Viana Martins parabenizou 
890 posicionamento do campus em realizar as cerimônias de colação de grau em 
90ambientes que não sejam de caráter religioso. Desta forma, atende-se à solicitação de 
91parte dos professores do Departamento de Jornalismo quanto à natureza do ambiente 
92onde eram realizadas essas cerimônias. 2) Homologação do Plano Global de 
93Capacitação Docente 2018, campus de Vilhena. Uma vez que todos os 
94Departamentos encaminharam à Direção desta unidade da UNIR os seus respectivos 
95Planos de Capacitação Docente - PGCDI2018, estes foram consolidados em uma 
96única planilha, em conformidade com a Nota Técnica 001/2016/PROPESQ, de 18 de 
97outubro de 2016. Após a explanação ao plenário, pelo presidente, acerca do respectivo 
98PGCD, os conselheiros o aprovaram, por unanimidade. 3) Processo 
9923118.00208912017-83 - Projeto de Extensão - Práticas pedagógicas bilingues: o 
lüüatendimento de surdos em Vilhena. Requerente: Fernanda Emanuele Souza de 
101Azevedo. Relator: Luciano de Sampaio Soares. O relator apresentou a análise e o seu 
102parecer acerca do processo em discussão, no qual é FAVORÁVEL à respectiva 
•103proposta. Os Conselheiros aprovaram o referido parecer, por unanimidade. 4) 
104Processo 23118.002851/2017-21 - Proposta de evento - Semana dos alunos 
105õalouros do curso de Letras do DELL. Requerente: Maria do Socorro Comes Torres. 
106Relator: Allyssori Viana Marfins. O relator apresentou sua análise sobre a proposta 
107contida no processo em questão, cujo parecer é FAVORÁVEL à sua realização. Os 
108conseftieiros aprovaram o parecer apresentado, unanimemente. 5) Processo 
10923118.003114/2017-46 - Regulamento Interno - Reformulação do Regulamento do 
iloEstágio Curricular Supervisionado em Jornalismo. Requerente: Juliano José de Araújo. 
iiiiRelatora: Maria do Socorro Comes Torres. O presidente solicitou a manifestação do 
.112colegiado acerca da possibilidade de a relatora apresentar suas análises e pareceres, 
113deste item e do item seguinte, ainda que efetivamente não esteja tornando assento no 
114plenário, pela razão supradita. Os conselheiros manifestaram-se favoráveis quanto à 
115solicitação do presidente. Desta forma, a relatora leu o seu parecer, no qual é 
116FAVORAVEL à aprovação da proposta em discussão. Os conselheiros o aprovaram, 
117unnimemente. 6) Processo 23118.001367/2017-85 - Consulta - Pedido de 
ll8escla reei mentos sobre a abertura de processo para eleição de Vice-diretor do campus 
119de Vilhena. Requerente: Jorge Arturo Villena Medrano. Relatora: Maria do Socorro 
120Gomes Torres. A relatora expôs sua análise e .parecer, no- qual consta a seguinte 
121exposição: "Considerando o teor normativo da UNIR no que diz respeito à Consulta à 
122comunidade Acadêmica para Diretores de Unidades Universitárias Federais: 
,l23Preservadas às Leis nacionais e Regras institucionais, sou dê PARECER que o 
124Processo 23118.001367/2017-85 retorne à Comissão eleitoral para elaboração de 
125Relatório Final, conforme Resolução 016/2013/CONSUN/IJNIR.". Diante do exposto, os 
126conselheiros aprovaram, por unanimidade, o parecer da relatora. 7) Processo 
12723118.003634/2017-54 - Proposta de evento 	2a Mostra Cinema, Educação e 
l28Direitos Humanos em Vilhena e 11a  Mostra Cinema e Direitos Humanos no MundQ. 
129Requerente: Fábiõ Santos de Andrade. Relatõr: Sandro Adalberto Colferai. 
130Cçnsiderando a ausência do relator, o presidente leu a análise e o parecer emitidos 
131pelo respectivo parecerista, no qual este é FAVORÁVEL à proposta contida no 
132processo epigrafado. Os conselheiros aprovaram o parecer do relatcr, por 
133unanimidade. 8) Processo 23118.002352/2017-34 - Permuta - Deliberação sobre a 
134permuta do código de vaga n° 307422 entre o Departamento de Ciências da Educação 
135e o Departamento de Administração. Requerente: Lonie Pr erson Silvestre. Relator: 
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136Sandro Adalberto Colferai. A conselheira Ana Paula Wendt Menegol solicitou regime de 
137urgência em relação a este item. Após a exposição dos argumentos sobre o respectivo 
138pedido de votação em regime de urgência, os conselheiros votaram e houve o seguinte 
139resultado: 5 votos favoráveis, 1 voto contrário da conselheira Cláudia Justus Tôrres 
140Pereira, e 1 abstenção por parte da conselheira requerente. O relator emitira um 
141parecer em 15/09/2017, o qual não fora votado, pois não houve quórum na sessão 
142onde o referido parecer seria deliberado. Diante disso, o Departamento requerente 
143retirou o processo do Consec e o encaminhou à Prograd. Após a orientação da Prograd 
144de que caberia a este colegiado a deliberação do assunto, e juntada de novos 
145documentos (págs. 101-120), o processo retornou ao relator para réanálise e parecer, o 
146qual reiterou seu primeiro posicionamento (p. 97), com a. seguinte exposição: "[...] não 
147apresento parecer conclusivo sobre o tema, uma vez que não entendo que haja 
148competência do Conselho de Carnpus de Vilhena para tratar do assunto em tela. No 
149entanto, apresento, como SUGESTÃO, a ser deliberada por este conselho, que o Dacie 
150acate a proposta 'permuta' de uma das vagas decorrentes da aposentadoria recente de 
151professóras vinculadas ao departamento, para que o Dead possa proceder com a 
152permuta indicada nas justificativas apresentadas". O presidente explanou a análise e o 
153parecer do conselheiro Sandro Adalberto Colferai, devido à ausência do referido 
I54conselheiro. Posto em discussão, a conselheira Maria do Socorro Comes Torres 
155argumentou que não havia mérito a ser votado no parecer, uma vez que este não era 
I56conclusivo, pois não apresentou decisão do parecerista acerca do objeto. Em seguida, 
157a conselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira pediu a palavra colocando-se em 
158consonància com as argumentações da conselheira Maria do Socorro Gomes Torres 
159quanto a impossibilidade de se votar o parecer ërn discussão e expôs o 
160posicionamento contrário do DACIE em relação à cedência do código de vaga ao 
16IDEAD, esclarecendo que foram encaminhados documentos nos quais constavam tal 
162posicionamento. Disse que se solidariza com a situação do DEAD, porém não 
163concorda que o departamento de Ciências da Educação - Dacie deva ser penalizado 
164pela ausência de professores em outros departamentos, unia vez que o Dacie também 
165já vivenciara ocasiões de contar somente com quatro professores, revezando-se para 
166ministrar todas as disciplinas do curso. Afirmou que o DACIE também já atendeu e 
167atende a outros departamentos nas disciplinas de Filosofia, Psicologia da Educação, 
168LIBRAS e Didática, na medida do possível e que, atualmente, está contando com duas 
169professorasvoluntárias, o que alivia a distribuição de aulas entre os docentes, para que 
170estes possam desenvolver as demais  atividades relativas à pesquisa, à extensão e às 
17 [administrativas. Lembrou que foram cedidas vagas de outros departamentos a outros 
172campi, sem retorno de código de vagas para Vilhena e posicionou-se contrária ao 
173pedido de cedência feito pelo DEAD. Após vários apontamentos pelos demais 
174conselheiros: José Arilson de Souza, Luciano de Sampaio Soares e Allysson Viana 
175Martins, este último perguntou à conselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira se há algum 
176professor no Dacie com menos de 160 horas/aula, ao que a referida conselheira 
177respondeu-lhe que não há. O conselheiro Alysson Viana Martins disse, também, que é 
178necessário um planejamento do campus para o atendimento das disciplinas comuns. O 
179que a conselheira Maria do Socorro Comes Torres ratificou dizendo que cabe à direção 
180esta distribuição para que os docentes que ministram as disciplinas comuns possam 
181atender a todos os departamentos, organizadamente. A conselheira Ana Paula Wendt 
182Menegol, quando perguntada sobre o que de fato o Dead solicita neste processo em 
183deliberação, respondeu que o Dead necessita, urgentemente, de mais um professor da 
184área de Administração e que há um docente com doutorado na área que deseja 
185redistrbuição para o departamento e esta vaga seria muito im•.rtante para que esta 
186redistr buição ocorra em menor tempo possível. Compl-ente  d  que o Dead 
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187de que deverá devolver a vaga para o Dacie tão logo receba unia nova vaga, conforme 
188previsto pela Reitoria. O conselheiro Allysson Viana Martins frisou de que havendo 
189novas contratações de professores interdiscipUnares para essas futuras vagas, que 
190esses docentes atendam necessariamente às disciplinas comuns entre os 
191departamentos e não prioridade às demais disciplinas do Departamento, de forma que 
192não seja possível o atendimento das disciplinas comuns entre os cursos. Após ampla 
193deliberação, o plenário, votou o parecer e obteve-se o seguinte resultado: 06 votos 
194CONTRARIOS ao parecer e 01 ABSTENÇÃO por parte da conselheira Ana Paula 
195Wendt Menegol, por ser a Vice-chefe do Dead. Em seguida, o conselheiro Luciano de 
196-Sampaio Soares apresentou uma emenda substitutiva ao plenário a qual, após ajustes 
197pelos conselheiros, passando a constar o seguinte texto: "Dado o contexto de vagas e 
198a urgência necessária para o Departamento de Administração para a solução do seu 
T99corpo docente, proponho então a cedência imediata do código de vaga 3C7422 pelo 
200Departamento Acadêmico de Ciências da Educação - Dacie, condicionada à 
201retribuição de código de vaga lia direção contrária em oportunidade viável". Os 
202conselheiros votaram a emenda substitutiva e houve o seguinte resultado: 5 votos 
203FAVORAVEIS, 01 voto CONTRARIO da conselheira Cláudia Justus Tôrres Pereira, e 
2Q401 ABSTENÇÃO pela conselheira Ana Paula Wendt Menegol. Nada mais havendo a 
205tratar, c presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta sessão. 
206E, para constar, eu, Joice de Moraes, secretária deste Conselho, lavrei esta ata que, se 
207aprovada, será assinada por mim e pelos demais. 
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1 	Jorge Arturo Viliena Medrano 
Diretor do Canpus 
Presidente 

2 	Claudia Justus Tôrres Pereira 
, . 

'1)L 
Vice-diretorapro lempore 
Vice-presidente. 
Chefe do DACIE 

Chefes dos Depaamenios Acadêmicos 

3. 	Ronie Peterson Silvestre -\j.qJ,Q Chefe do DEAD 

4 	Ana Paula Wendt Meriegol • / Vice-chefe do DI AD 

5 	Jose Arilson de Souza Chefe pro teinpoie do DECC 

6 	Luciano de Sampaio Soares À _-  Vice-chefe do DFJOR 

7 	Maria do Socorro Gomes Torres 9 Chefe do DEI L 

Repi esentan e Docente 

8 	Sandro Adalberto Coiferai -?c 21) ? 
9. 	Vago 

Representante dos Coordenadores dos projetos especiais e de pesquisa, vinculados ao campus 

.10..Allysson Viana Martins . 
11. Vago 

Representante Técnico-administrativo 

12. Josiniari dos Santos da Conceição 

Representante Discenle/Gradiiaço 

13. Vago 

Representante da  10 UIunidade Externa 

14. Alexandra Martins de Espíndula 


