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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO
  

PARECER Nº 13/2019/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999016751.000003/2019-41
INTERESSADO: SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES
ASSUNTO: Eleição para vice-reitor

 I. RELATÓRIO 

O processo refere-se à eleição para vice-reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia, o qual
teve início com por meio do comunicado nº 3/2019/CONSUN/SECONS/REI, com INDICATIVO AO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN, sobre a necessidade de deflagração de processo de consulta a
comunidade acadêmica para escolher o novo vice-reitor para UNIR. Consta no presente processo toda a
documentação u�lizada ao longo do processo seguindo o que é preconizado pela Resolução nº
037/CONSUN, de 05 de dezembro de 2018. Dentre os documentos estão a resolução nº 037/CONSUN, de
05 de dezembro de 2018, ato decisório nº 2 do CONSUN cons�tuindo a comissão responsável pela
realização da consulta em forma de colégio eleitoral, atas requerimentos, o�cios, despachos, edital com
as regras para a consulta, cronograma, cer�dões dos candidatos de acordo com a referida resolução.

Também constam os comprovantes de requerimentos para registro de candidatura dos professores:
Leonardo de Azevedo Calderon; José Juliano Cedaro, Claudio Luiz do Amaral San�ni e Delson Fernando
Barcellos Xavier. Sendo homologadas as candidaturas de: Leonardo de Azevedo Calderon; José Juliano
Cedaro, Claudio Luiz do Amaral San�ni, conforme ata de reunião CONSUN 0220008. Após a
homologação das referidas candidaturas houve um pedido de impugnação da candidatura de Claudio
Luiz do Amaral San�ni, a qual não foi deferida conforme ata de reunião CONSUN 0225219.

Constam ainda demais atas de reuniões de trabalho realizadas pela comissão eleitoral, lista de votantes
dos 08 (oito) campus da UNIR,  recurso (02439661) sobre local de lotação de servidores, resultado da
análise do recurso (0243962), comunicado  8 (0244314) versando sobre a homologação final dos locais de
votação de cada servidor, membros das mesas receptoras de votos, locais de votação em cada campus,
atas com o resultado da votação em cada campus, ata do resultado parcial (0260974), ata de reunião
CONSUN 0265193 contendo o resultado final da votação, ata de reunião CONSUN 0269816 contendo o
relatório final sobre o processo eleitoral da consulta para vice-reitor da UNIR, conforme edital
01/2019,  bem como, comprovantes de publicações realizadas pela comissão eleitoral ao longo de todo o
processo, permi�ndo aos interessados acompanhar todas as ações realizadas ao longo do processo de
consulta para escolha de vice-reitor da UNIR.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Com base na documentação constante no processo SEI 999016751. 000003/2019-41, pode ser
constatado que o processo para escolha de vice-reitor da UNIR foi realizado de acordo com a Resolução
nº 037/CONSUN, de 05 de dezembro de 2018, a qual estabelece normas gerais de consulta à comunidade
para escolha de reitor, vice-reitor, diretor e vice-diretor de campi e núcleos e revoga as resoluções
016/CONSUN e 024/CONSUN.

De acordo com relatório final constante na ata de reunião CONSUN 0269816, o resultado final do
processo eleitoral aponta em primeiro lugar Professor Dr. José Juliano Cedaro, com 55,62% dos votos
válidos; em segundo lugar, Professor Dr. Leonardo de Azevedo Calderon, com 37,17% dos votos válidos e,
em terceiro lugar, o Professor. Dr. Claudio Luiz do Amaral San�ni, com 7,21% do total de votos válidos. 
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III. CONCLUSÃO

Conforme exposto, o processo para escolha de vice-reitor da UNIR foi realizado de acordo com
a Resolução nº 037/CONSUN, de 05 de dezembro de 2018, transcorrendo com a máxima transparência.
Diante disso, sou de parecer FAVORÁVEL a sua aprovação.

Esse é o parecer.

Documento assinado eletronicamente por CLEBERSON ELLER LOOSE, Conselheiro(a), em
08/11/2019, às 13:22, 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
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0276452 e
o código CRC 826CC5C0.

Referência: Processo nº 999016751.000003/2019-41 SEI nº 0276452
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