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PARECER Nº 82/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999119645.000014/2019-71
INTERESSADO: ADRIANO CAMILOTO DA SILVA
ASSUNTO: Mudança do turno vespertino para o turno noturno do curso de Administração

  

Senhor Secretário,

 

I. RELATÓRIO

O processo em análise tem como objeto a mudança do atual turno vesper no do curso
Administração do Campus Cacoal, para a criação de mais uma entrada noturna desse curso. Constam
no processo 21 documentos eletrônicos que são listados a seguir:

1. Ordem de serviço nº 15 (0163232)

2. Documento Justif. Extinção do turno e criação de outra Notur (0163237)

3. Ata reunião extraordinária CONDEP 24-05-2019 (0163244)

4. Ata Reunião NDE 09/05/2019 (0163249)

5. Termo de Declaração de Intenção de mudança de turno (0163253)

6. E-mail Mudança de turno (0163271)

7. Despacho DAA-CAC 0163298 Assinado por: ADRIANO CAMILOTO DA SILVA /
Chefe de Departamento

8. Despacho CONSEC-CAC 0163747 Assinado por: CLEBERSON ELLER LOOSE /
Presidente

9. Parecer 2 (0167590) Assinado por: ALESSANDRO AGUILERA SILVA / Conselheiro(a)

10. Ata de reunião do Consec Cacoal (0171981)

11. Despacho CCAC 0171983 Assinado por: CLEBERSON ELLER LOOSE / Diretor(a)

12. Despacho SECONS 0172446 Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES /
Secretário(a)

13. Despacho CamGR 0175026 Assinado por: JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO /
Presidente

14. Despacho SECONS 0175385 Assinado por: MAIRA MIRANDA CIORLIN /
Secretário(a)

15. Lista de acadêmicos do 1º semestre que concordam (0206201)

16. E-mail CamGR 0244861

Parecer 82 (0255444)         SEI 999119645.000014/2019-71 / pg. 1



17. E-mail (0247235)

18. Despacho DAA-CAC 0247241 Assinado por: ADEMIR LUIZ VIDIGAL FILHO /
Docente

19. Despacho CamGR 0247602 Assinado por: JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO /
Conselheiro(a)

20. Despacho CamGR 0247731 Assinado por: JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO /
Conselheiro(a)

21. Despacho SECONS 0248125 Assinado por: JURACI MAGALHAES RODRIGUES /
Secretário(a)

 

II. ANÁLISE

 

A proposta em epígrafe se jus fica pela grande quan dade de vagas do período
vesper no, bem como a procura extremamente reduzida das entradas neste período, no curso de
Administração do Campus de Cacoal, o que pode ser constatado pelo histórico das úl mas entradas, e
a quantidade de alunos formados, evidenciado no Documento (0163237).

A pesquisa apresentada no supracitado documento, (público externo) foi com escolas
que ofertam o ensino médio em Cacoal e em vários municípios circunvizinhos e com os próprios alunos
do curso (público interno) de Administração.

Neste contexto, foram pesquisados um total de 972 estudantes e 74,7% dessa amostra
de escolas públicas dos municípios pesquisados apontam que possuem preferência para curso
ofertado no período noturno e que a pesquisa ainda apontou que o respectivo curso apresenta um bom
desempenho quando comparado com os cursos ofertados pela UNIR, Campus de Cacoal, de acordo
com as classificações feitas pelos alunos do ensino médio. Da amostra Pesquisa com o Público Interno
se percebe que todos os que estão no período vesper no par ciparam da pesquisa e 86,5% é
favorável à mudança de turno.

Ainda podemos acrescentar que se enxerga nesta proposta o zelo com o Princípio da
Eficiência no serviço público que é quando o agente público cumpre com suas competências, agindo
com presteza, perfeição, buscando sempre o melhor resultado e com o menor custo possível, no
sen do econômico-jurídico. Exige, por tanto, resultado sa sfatório, em tempo razoável, em prol do
interesse público e segurança jurídica.

Entende-se pelo que se expressa no Despacho DAA-CAC 0163298, quando afirma “Os
resultados demonstraram a necessidade de aditarmos o atual PPC do curso, ofertando as vagas do
período vesper no para o período noturno”, que todas as vagas do curso vesper no serão transferidas
para o curso noturno sendo que as entradas serão para 50 vagas no início do ano e 50 vagas no meio
do ano.

 

III. PARECER

 

Diante do exposto, sou de parecer FAVORÁVEL à mudança do turno vesper no para
turno noturno no curso de Administração do Campus Cacoal, resultando em duas entradas no período
noturno: uma no primeiro semestre (50 vagas) e outra no segundo semestre (50 vagas).

À consideração superior.
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Jorge A. Villena Medrano
Conselheiro CGR

Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Conselheiro(a),
em 11/10/2019, às 12:52, 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
0255444 e o código CRC 058DD0A4.

Referência: Proces s o nº 999119645.000014/2019-71 SEI nº 0255444
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 88/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999119645.000014/2019-71

Interessado: ADRIANO CAMILOTO DA SILVA

  

 

 

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO - CONSEA
CÂMARA DE GRADUAÇÃO - CamGR

 
 

A SER APRECIADO PELA PRESIDÊNCIA DOS CONSELHOS SUPERIORES
 

Parecer  82/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

Assunto Mudança do turno vespertino para o turno noturno do curso de Administração

Relator Conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano

 

Decisão:

Na 179ª sessão, em 21.11.2019,  sendo o parecer do relator FAVORÁVEL à aprovação da matéria, por 3
votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções, a Câmara o aprovou e fez a seguinte emenda:
"Fica convalidado o remanejamento dos discentes do turno vesper no para o noturno, a par r de
2019/2.".

 

Porto
Velho
-
RO,
datado
eletronicamente. 

 

ALDRIN DE SOUSA PINHEIRO
Conselheiro Vice-Presidente no exercício da Presidência

Câmara de Graduação/CONSEA

 

Documento assinado eletronicamente por ALDRIN DE SOUSA PINHEIRO, Vice-Presidente, em
02/12/2019, às 17:08, 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
0282502 e o código CRC C7F99342.

Referência: Process o nº 999119645.000014/2019-71 SEI nº 0282502
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº
82/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0255444) e Despacho Decisório nº
88/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0282502), contidos no processo de
nº 999119645.000014/2019-71.

 

Porto Velho - RO,
datado
eletronicamente. 

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
02/12/2019, às 19:27, 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
0282505 e o código CRC 313C78F7.

Referência: Proces s o nº 999119645.000014/2019-71 SEI nº 0282505
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