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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO
  

PARECER Nº 14/2019/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999055366.000088/2019-62
INTERESSADO: NÚCLEO DE SAÚDE, SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES

ASSUNTO: Eleição para vice-diretor do NUSAU

 I. RELATÓRIO 

O processo refere-se à eleição para vice-diretor do Núcleo de Saúde da Fundação Universidade Federal de Rondônia, o qual teve início no dia 21 de
outubro de 2019, quando reuniu-se o Conselho do Núcleo de Saúde e indicou nomes para compor comissão para conduzir consulta à comunidade
sobre a escolha de vice-diretor daquele núcleo. Já ao dia seguinte, foi enviado à reitoria requerimento de portaria de nomeação da referida comissão,
portaria essa que foi publicada ainda no mesmo dia sob o número de portaria nº785/2019/GR. Na mesma data ainda, no fim da tarde, foi publicado
edital do certame.

Tomadas todas as providências plausíveis para o bom andamento do pleito, a comissão de consulta publicou no dia 12 de novembro de 2019 a Ata de
Apuração dos votos do candidato a vice-diretor do Nusau, que teve candidatura única do professor Fábio Biaso�o Feitosa, eleito com 91% dos votos
válidos. No dia 18 de novembro de 2019, o Conselho do Núcleo aprovou a condução e a lisura da consulta e, com isso, o processo seguiu para Secons
ainda no mesmo dia. No dia 19 de novembro de 2019, chegou a mim o desígnio de fazer  relato e parecer sobre a matéria.

 

II. ANÁLISE

Com base na documentação constante no processo SEI 999055366.000088/2019-62, verifico que o processo para escolha de vice-diretor do NUSAU 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.  As Atas de apuração da consulta e da reunião de Núcleo apontam o candidato
único do professor Fábio Biaso�o Feitosa, eleito com 91% dos votos válidos.

 

III. CONCLUSÃO

Conforme exposto, o processo para escolha de vice-diretor do Núcleo de Saúde da UNIR transcorreu na mais tranqüila normalidade e transparência.
Diante disso, sou de parecer FAVORÁVEL à sua aprovação.

Esse é o parecer.

CONSELHEIRO MARCELO VERGOTTI
Relator/CONSUN

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VERGOTTI, Vice-Presidente, em 27/11/2019, às 19:55, 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 0294022 e o código CRC A8786C62.
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