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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO
  

PARECER Nº 4/2019/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999119625.000041/2019-81
INTERESSADO: CONSELHO DO NÚCLEO DO NCET

I - Relato

O presente processo inicia-se com a ata da 58ª sessão do Conselho de Núcleo - CONUC do Núcleo de
Ciências Exatas e da Terra - NCET, de 13 de março de 2019, em que a presidente do conselho, professora
Luciene Ba�sta da Silveira, cobra quais as medidas já tomadas pela comissão. O edital da consulta foi
publicado no dia 11 de março de 2019 e as inscrições foram realizadas entre 18 a 22 de março,
resultando na inscrição e homologação de um único candidato, o professor Marinaldo Felipe da Silva. O
processo ainda tem em seu corpo edital de nomeação da comissão, as listas de votantes, lista de eleitores
presentes no dia da consulta e ata de apuração dos votos, dentre outros documentos. O resultado da
consulta aponta o professor Marinaldo Felipe da Silva como novo vice-diretor do NCET. O processo de
consulta não teve nenhuma contestação ou recurso e foi aprovado pelo Conuc em sua 59ª sessão no dia
8 de maio de 2019. O processo foi reme�do à Secretaria dos Conselhos Superiores - Secons no dia 15 de
maio de 2019 e a mim no dia 17 de junho 2019.

 

II - Análise

O processo de consulta à comunidade acadêmica ocorreu na mais inteira normalidade e teve todas as
etapas previstas para um trabalho dessa natureza cumpridos, bem como a observância às normas
internas da UNIR. Não tendo nenhuma anomalia a comentar ou sugestões a fazer vou ao parecer.

 

III - Parecer

A consulta aponta o professor Marinaldo Felipe da Silva como novo vice-diretor do NCET, em meu
entender, cumpriu todos os ritos e normas concernentes a um processo dessa natureza transcorrendo na
mais absoluta normalidade. Dessa forma, não tendo óbices a apresentar, sou de parecer favorável.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VERGOTTI, Vice-Presidente, em 19/06/2019, às
18:17, 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 0160828 e
o código CRC 1F4955FE.
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