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ASSUNTO:
Revogação das Resoluções 148/2019 e 149/2016 do Conselho Superior de
Administração

  

Senhor Secretário dos Conselhos Superiores,

 

I. RELATÓRIO

No Processo em tela solicita a Revogação das Resoluções 148/2019 e 149/2016 do Conselho Superior
de Administração que cria, respec vamente, os Departamentos de Artes Visuais e Música e constam
os seguintes documentos eletrônicos:

Despacho CONUC-NCH 0208703 Assinado por: WALTERLINA BARBOZA BRASIL / Presidente

Resolução 148/2016/CONSAD (0208705)

Resolução 149/2016/CONSAD (0208707)

Ata de reunião deliberativa Departamento de Música (0208708)

Ata de reunião deliberativa Departamento de Artes Visuais (0208709)

Ata Departamento de Artes (0208711)

Despacho CONUC-NCH 0208712 Assinado por: WALTERLINA BARBOZA BRASIL / Presidente Visualizar
Ciências no Documento

Parecer 10 (0217844) Assinado por: ANTONIO CLAUDIO BARBOSA RABELO / Chefe de Departamento

Parecer 11 (0218458) Assinado por: ANTONIO CLAUDIO BARBOSA RABELO / Chefe de Departamento

Ata Reunião CONUC 28.08.19 (0223275)

Despacho CONUC-NCH 0223285 Assinado por: RENAN CARVALHO DE FARÍAS / Técnico Administrativo

Despacho SECONS 0225380 Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES / Secretário(a)

Despacho CamGR 0231190 Assinado por: JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO / Conselheiro(a)

Despacho SECONS 0231315 Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES / Secretário(a) Visualizar
Ciências no Documento

II. FUNDAMENTAÇÃO

O processo em tela foi desencadeado pela Direção do Núcleo de Ciências Humanas da UNIR
explicitando claramente os motivos:
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1. O desmembramento do departamento de Artes (DARTES), mostrou-se ineficaz quanto ao propósito
de abrigar os cursos de licenciatura dos Cursos dessa área considerando que a gestão de
Departamento é, por natureza, independente mas causando transtornos nas negociações quanto a
disponibilidade de professores, atendimento discente e realização das a vidades da área que está
centrada nas licenciaturas e isto independe da existência dos departamentos considerando que o
conjunto de docentes, embora separados, compartilham o mesmo fim da área dos cursos respectivos;

2. A quan dade de docentes dificulta a gestão da polí ca de qualificação docente, afastamentos etc.
Não há atendimento sa sfatório com uma quan dade mínima desejável de docentes (10) para compor
um departamento;

3. Fragilidade entre a relação da gestão do Curso vinculado ao Departamento e o PPC do Curso, por
meio do NDE, considerando a limitação numérica de membros e o revezamento necessário da gestão;

4. Inexistência de possibilidade real de atendimento a gestão do Departamento e do Curso por meio
de FCC - Função Coordenação de Curso;

5. Duplicidade de meios para consecução dos mesmos fins, para os cursos de Licenciatura, e o apoio a
pesquisa e extensão da comunidade do curso estabelecido em bases difusas e sem infraestrutura
adequada

6. Níveis de estresse elevados pela sobrecarga de demanda de gestão, consolidação dos cursos na
área de artes e atividades de rotina que podem ser compartilhadas com um corpo docente comum

 A proposta apresentada propõe ainda em consenso entre os Departamentos: a) Manutenção da
infraestrutura sica existente de modo a garan r aos laboratórios e grupos de pesquisa espaços para
gestão das a vidades; b) revisão do Regimento do Departamento assegurando as Coordenações de
área; c) Manutenção da equipe técnica existente.

 E solicita a realocação dos Docentes desses departamentos para o Departamento de Artes.

Processos e situações como a que temos em tela, nas quais se pondera a união como forma de
sobrevivência, devem ser reconhecidos e agradecidos. Este relator já viu diversas situações nas quais
se procurava a separação, como se ela, por si mesma, significasse uma vitória.

Parabéns a todos os envolvidos, que recapacitaram diante das dificuldades e sem nenhum sen mento
de derrota se unem para serem mais. Pondero especialmente o trabalho da Diretora do NCH,
professora Walterlina Brasil a quem devemos reconhecer esse esforço de unidade.

III. CONCLUSÃO

Nesse sen do e considerando o princípio da eficiência no serviço público, sou de parecer favorável à
Revogação das Resoluções 148/2019 e 149/2016 do Conselho Superior de Administração que cria,
respec vamente, os Departamentos de Artes Visuais e Música, assim como à Manutenção da
infraestrutura sica existente de modo a garan r aos laboratórios e grupos de pesquisa espaços para
gestão das a vidades; à revisão do Regimento do Departamento assegurando as Coordenações de
área; à Manutenção da equipe técnica existente e à a realocação dos Docentes dos Departamentos de
Artes Visuais e Música para o Departamento de Artes.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Conselheiro(a),
em 25/09/2019, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0242742 e o código CRC 9358EE88.

Referência: Proces s o nº 999119620J.000004/2019-13 SEI nº 0242742
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 75/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999119620J.000004/2019-13

Interessado: Núcleo de Ciências Humanas, Departamento Acadêmico de Artes - Porto
Velho, Departamento de Música - Porto Velho, Departamento de Artes Visuais - Porto Velho

  

CÂMARA DE GRADUAÇÃO - CGR

Parecer  76/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR                                             
                                         

Assunto Revogação  das Resoluções 148/2019 e 149/2016 do CONSAD

Relator(a)Conselheiro  Jorge Arturo Villena Medrano

 

Decisão:

Na 178ª sessão, em 03-10-2019,  a câmara aprova por unânimidade o parecer em tela, nos
termos do voto do relator. 

 

Conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano
Presidente

Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Conselheiro(a),
em 14/10/2019, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0249329 e o código CRC 6E92E1FC.

Referência: Proces s o nº 999119620J.000004/2019-13 SEI nº 0249329
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº
76/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0242742) e Despacho Decisório nº
75/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0249329), contidos no processo de
nº 999119620J.000004/2019-13.

 

MARCELO VERGOTTI
Conselheiro Vice-Presidente

Conselhos Superiores

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO VERGOTTI, Vice-Presidente, em
15/10/2019, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0256790 e o código CRC 1A5F8A44.

Referência: Proces s o nº 999119620J.000004/2019-13 SEI nº 0256790
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