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PARECER Nº 9/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999551422.000011/2018-61

INTERESSADO:
LUCELIA LARGURA DO VALE, DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE
ADMINISTRAÇÃO - CACOAL

ASSUNTO: Curso de Especialização Gestão e Marketing

  

  
À Presidência da CPG/Consea
 
I. RELATÓRIO
 Abstenho-me de realizar o relatório indicativo dos elementos que compõem o processo em razão de já tê-lo
nos autos, realizado de forma rigorosa pelos que me antecederam, ratificado pelo parecer  técnico da
Diretoria de Pós-Graduação/Propesq/UNIR 0097225. Passo à análise e parecer. 
 
II. FUNDAMENTAÇÃO
Resolução n. 1 de 6 de abril de 2018, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece diretrizes e normas
para oferta de curso de Especialização.
Resolução 200/CONSEA/UNIR. de 19 de fevereiro de 2009, altera as normas de oferecimento de cursos de pós-
graduação Stricto Sensu e Lato Sensun da UNIR
 
III. CONCLUSÃO
 
O Curso de Especialização Gestão e Marketing “objetiva fomentar as competências de profissionais da área de
gestão para que possam estar preparados para lidar com cenário competitivo”.  O público alvo é formado por
profissionais das áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia de Comunicação e afins. A
modalidade é presencial, com atividades orientadas (AO). O processo gerado pelo Singu, contendo 116
folha(s), foi anexado ao processo eletrônico n° 999551422.000011/2018-61 (certidão nº 1802/2018/DPG-
PROPesq/PROPESQ). A proposta, após ter sido aprovado pelo conselho de departamento e de campus,
recebeu parecer prévio na Diretoria de Pós-Graduação, da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
(documento), tendo confirmado o atendimento da lista de documentos conforme Art. 16 da Resolução
200/2009 do Consea. O parecer 75/2019/CPG/DPG-PROPESQ/PROPESQ/UNIR indicou que o “O registro da
avaliação por meio de nota, e não conceito, estava em desconformidade com o parâmetro atual do SIGAA,
Sistema de registro e controle acadêmico.  Além disso, o rendimento para aprovação possuía uma
incongruência com o apresentado na proposta “(fls.81-83) e o presente no Regimento do curso (fl.43);”. A
proposta foi devolvida ao departamento para os ajustes necessários, sendo estes realizados nos documentos,
cumprindo assim, com rigor, as exigências legais. No regimento do curso de especialização, estão
especificados o corpo docente, a composição do colegiado e as atribuição da coordenação. Além disso, estão
descritos a duração do curso e os critérios de avaliação e demais itens necessários conforme regulamentação
interna No que diz respeito ao processo formal de avaliação, este está previsto no art. 6° do Regimento,
estando em conformidade com o Sistema SIGAA, sendo  as notas equivalentes de 100 a 90 = conceito A; de 89
a 80 = conceito B; 79 a 70 = conceito C e abaixo de 69 = conceito D (REPROVADO).
 
Parecer e Voto
Considerando que o projeto ora em tela apresenta uma descrição de seu funcionamento, estrutura
organizativa e funcionamento didático-pedagógico;
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organizativa e funcionamento didático-pedagógico;
Considerando que do ponto de vista social, se prestará ao atendimento às demandas dos cidadãos, de
mercado e da sociedade da região de Cacoal e adjacência, presumindo desta forma que a Universidade
Pública acolherá em seus quadros alunos dispostos a contribuir  com a formação humana ao implantar o curso
de Curso de Especialização Gestão e Marketing, sou de parecer FAVORÁVEL a sua aprovação.
 
Nome
Curso de Especialização em Gestão de Marketing
Duração
14 meses
 Ano de Início da Primeira Turma
A ser definido pela Coordenação do Curso 
 Modalidade
Curso Presencial, com atividades orientadas (AO)
Carga Horária
360 horas
 Sistema
Mensal
 Local de Oferecimento
Campus Professor Francisco Gonçalves Quiles – Cacoal.
 
No que diz respeito ao texto do Regimento Interno do Curso, fica suprimido o artigo 12 ( 0115932) para se
evitar contradição com o texto da Resolução de aprovação do curso.
 
Vilhena, 10/05/2019
 
Prof. Dr. Claudemir da Silva Paula
Conselheiro/CONSEA

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDEMIR DA SILVA PAULA, Conselheiro(a), em
10/05/2019, às 10:13, 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
0130635 e o código CRC CCC403E7.

Referência: Proces s o nº 999551422.000011/2018-61 SEI nº 0130635
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 13/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999551422.000011/2018-61

Interessado: LUCELIA LARGURA DO VALE, Departamento Acadêmico de Administração -
Cacoal

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

Parecer: 9/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
A ser apreciado pela

Presidência dos
Conselhos Superiores

Assunto: Curso de Especialização Gestão e Marketing

Relator (a): Conselheiro Claudemir da Silva Paula

 

Decisão:

Na 78ª sessão ordinária, em 06-06-2019, com emenda supressiva do Art. 12 por
incompatibilidade do regimento do programa, por unanimidade a câmara aprova o parecer. 

 

                                        

Conselheiro José Juliano Cedaro

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente, em 07/06/2019,
às 21:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
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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
0152553 e o código CRC FFE4A205.

Referência: Proces s o nº 999551422.000011/2018-61 SEI nº 0152553
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Parecer de nº
9/2018/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI (documento 0130635) e Despacho decisório nº
13/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0152553), con dos no processo de
nº 999551422.000011/2018-61.

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
17/06/2019, às 15:49, 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
0159013 e o código CRC A2FBED18.

Referência: Proces s o nº 999551422.000011/2018-61 SEI nº 0159013
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