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ATA N.° 128 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS
CONSEC UNIR/VILHENA

-

-

Ata 128- da Sessão Extraordinária do Conselho
de Campus/UNIR/Vilhena, realizada em 15 de
fevereiro de 2016, às 10h30min, na sala da
Diretoria do Campus da UNIR de Vilhena.
4Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta
5minutos, na sala da Diretoria do campus da UNIR de Vilhena, reuniram-se, sob a
6presidência da Diretora pro tempore/Substituta, deste campus, Professora Mestre
7Cláudia Justus Tôrres Pereira, os senhores membros do Conselho de Campus
8CONSEC, para a centésima vigésima oitava reunião extraordinária. Estiveram
9presentes os seguintes membros: Aparecida Magali Gabriel Teixeira, Alexandra Martins
lOde Espíndula, Elder Gomes Ramos, Francisco Emanoel Silveira, Juliana Budin Freitas,
llKarina Rodrigues de Faria, Kelly Jessie Queiroz Penafiel, Josimari dos Santos da
12Conceição, Leoní Teresinha Vieira Serpa, Patrícia de Mello Cardoso, Robinson
13Francino da Costa. Deu-se início à sessão com os cumprimentos da presidente. Em
14seguida, não havendo informes, iniciou-se a apreciação sobre o item da pauta. 1)
150fício n° 02/2016/D.A/UNIR/Vilhena, de 21/01/2016 Solicitação de Utilização da
16cantina. Requerente: Haurélio Heber Pulqueire Balione, Vice-Presidente do Diretório
17Mundo Acadêmico. A Presidente informou que o Diretório Acadêmico encaminhou à
18Direção deste campus, o Ofício em epígrafe, em 21/01/2016, no qual solicita
19autorização para utilizar o espaço da cantina sem fins lucrativos a fim de comercializar
20alimentos entre a Comunidade Acadêmica, pelo tempo determinado de 3 meses, com o
•
21objetivo de manutenção das atividades previstas a serem executadas na gestão do
22Diretório 2016. Considerando que o calendário acadêmico inicia-se nesta data, 15 de
23fevereiro e não há nenhuma empresa licitada para oferecer os serviços relacionados à
24comercialização de alimentos no campus; Considerando que o Diretório Acadêmico
25solicita autorização para iniciar os trabalhos em 22 de fevereiro e término no dia 20 de
26maio de 2016, esta Direção, visando responder ao solicitante, solicitou esta sessão
27para que os membros deste Conselho deliberem sobre o pedido do Diretório
28Acadêmico deste campus. O plenário deliberou o procésso e o aprovou por
29unanimidade, sendo do diretório acadêmico a responsabilidade plena pela limpeza,
30conservação e comercialização. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a
31presença de todos e deu por encerrada a sessão; da qual, para constar, eu, Leciandra
32Doring Lauros, Secretária substituta deste Conselho, lavrei a presente ata que, se
33aprovada, será assinada por im e pelos demais p(e$tes./
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