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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 118, DE 30 DE AGOSTO DE 2019

  
Estabelece diretrizes para sanar a omissão
nos casos de duplicidade na representação
dos Conselhos Superiores.

O Conselho Superior de Administração (CONSAD) da Fundação Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições e considerando:

Parecer de nº 505/CLN, do conselheiro Bruno Caixeiro Milenkovich;

Parecer nº 507/CLN, do conselheiro Jeferson Araújo Sodré - por pedido de vista;

Deliberação na 70ª sessão da Câmara de Legislação e Normas, em 19-09-2018;

Deliberação na 83ª sessão Plenária, em  19-10-2018;

Deliberação na 86ª sessão Plenária, em 28-08-2019;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Procedimentalmente, a eleição para assunção de Direção ou Chefia em decorrência de processo
de consulta implica perda do mandato enquanto representante do segmento.

Art. 2º Nas ausências e impedimentos do conselheiro nato, seu subs�tuto legal par�cipará das a�vidades
colegiadas exclusivamente na condição de subs�tuto, ainda que seja representante de segmento, e será
convocado nesse caso seu suplente da categoria de representação.  

Art. 3º O Conselheiro, representante de segmento, que for designado para diretoria, pró-reitoria ou órgão
de assessoria direta da Reitoria sem depender de pleito fica impedido de exercer sua função
representa�va enquanto es�ver no exercício da sua função e no limite do mandato.

Parágrafo único. A dispensa da função, na vigência do mandato representa�vo, possibilita a recondução
ao órgão colegiado.

Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira O�

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 03/09/2019,
às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0220501 e
o código CRC F914B7AF.
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