
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO
  

PARECER Nº 49/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999551421.000022/2020-76
INTERESSADO: NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
ASSUNTO: Encerramento de Curso Finito - Bacharelado em Segurança Pública

Senhora  Maria do Socorro Gomes Torres - Presidente da Câmara de Graduação 

I. RELATÓRIO

DESPACHO Nº 64, DE 11 DE MAIO DE 2020 (0420648);

DESPACHO DA PROGRAD ao Departamento Acadêmico de Ciências Jurídicas - Porto Velho
(0420653);

E-mail da Diretoria Regulação Acadêmico regulacao@unir.br para o Departamento Acadêmico
de Ciências Jurídicas - Porto Velho  dcj@unir.br (0420836);

Despacho assinado eletronicamente por Francisco Robson da Silva Vasconcelos, Procurador
Educacional Institucional, em 28/05/2020 à DRA e ao Departamento Acadêmico de Ciências
Jurídicas (0429646);

Despacho da Diretoria de Regulação Acadêmica ao Diretor do NUCSA (0436027);

Despacho do diretor do NUCSA, em 10/06/2020 para a DIRCA  (0436227);

Cópia do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E EDUCACIONAL N° 164 /
PGE - 2010 011/14 (0437149);

Cópia do 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E
EDUCACIONAL N° 164/PGE2010, (0437150);

Cópia do 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CIENTIFICA E
EDUCACIONAL N° 164/PGE-2010 - (0437152);

Despacho da COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS ao diretor do NUCSA
(0437155);

Despacho do NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS à DIRCA (0442877);

Lista de Discentes do curso de Segurança pública (0444364);

Despacho da DIRCA ao NUCSA (0444365);

Despacho do Núcleo à PROGRAD (0444511);

Despacho da DIRETORIA REGULAÇÃO ACADÊMICA ao diretor do NUCSA ao Chefe de
departamento de Ciências Jurídicas (0473127);

Despacho do Diretor do NUCSA à SECONS (0475533);
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Cópia da Resolução do CONSEA Nº 202 de 25 e março de 2009 (0477837);

Despacho SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES para a presidência da
Câmara de Graduação (0477838);

Despacho da Presidente da Câmara de Graduação do processo 999551421.000022/2020-76 à
conselheira Marilsa Miranda de Souza (0478946);

E-mail da Câmara de Graduação para a SECONS (0478960);

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme o despacho da PROGRAD ao Departamento Acadêmico de Ciências Jurídicas - Porto Velho
(0420653), o Departamento de Ciências Jurídicas não se manifestou sobre os documentos
encaminhados pela PROGRAD, como por exemplo, Proc. nº 23118.001480/2012-56 enviado para o
departamento de Direito em 30 de maio de 2017, com prazo de 20 dias para resposta e o Mem. nº
204/06/07/2017; Nesse despacho, a PROGRAD alertou ao referido departamento que deveria informar
no sistema do Ministério da Educação que o curso estava ina vo e não passaria por renovação de
reconhecimento, já que era um curso finito. O departamento deveria comprovar que não existem
alunos a vos matriculados e o encerramento do convênio; Essa comprovação deveria ser feita por
meio de anexo do relatório da situação de todos os alunos do Curso de Segurança Pública (ou seja,
que não tem aluno a vo matriculado) e que se manifestasse sobre o encerramento do convênio,
anexando documentos comprobatórios, impreterivelmente, no prazo de 10 dias, sob pena de
responsabilidade pelas informações não prestadas.

A Coordenadoria Pedagógica e de Monitoramento – DRA do Ministério aa Educação em
documento assinado por Francisco Robson da Silva Vasconcelos, Procurador Educacional
Institucional, em 28/05/2020 (0429646) informou que: Como o curso de Segurança Pública faz
parte do ciclo avaliativo das Ciências Sociais Aplicadas, ocorrido por meio do ENADE 2018,
com resultado em 2019, de acordo com o Despacho Seres nº 64, de 11 de maio de 2020, será
aberto de ofício pelo MEC, processo de renovação de reconhecimento, com agendamento de
visita in loco. Portanto, é muito importante que se tenha um posicionamento da instituição
quanto a atual situação do curso. Haja vista que, em sendo aberto Processo de Renovação de
Reconhecimento, de ofício pelo MEC, o referido curso receberá, necessariamente, visita in loco,
tendo o mesmo de estar em plena atividade acadêmica.

Diante da inércia do departamento de Ciências Jurídicas, a PROGRAD em despacho no dia
09/06/2020 no que se refere à manifestação sobre a situação do curso de Segurança Pública e
a possibilidade de abertura de processo  no e-MEC, encaminhou os autos para o diretor do
Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA) para que se tomasse as devidas providências.
O diretor do NUCSA solicitou à Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA),
atendimento quanto a comprovar que não existem alunos ativos  matriculados no referido curso
e à Coordenadoria de Contratos e Convênios – CCC documentos relativos ao Convênio do
Curso de Segurança Pública com o Governo do Estado. Em resposta a CCC anexou ao
processo a cópia do convênio N° 164 / PGE - 2010 011/14 que se trata de convênio de
cooperação técnica, científica e educacional que entre si celebram o Estado de Rondônia,
através da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, de um lado e, de outro, a
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, participando como interveniente a
Fundação Riomar, com a finalidade de oferecimento do Curso de Graduação em Segurança
Pública (Curso de Formação de Oficiais PMRO. Anexou, ainda, cópia do 1º e do 2º Termo
Aditivo do Convênio Nº 164/ 2010. Na Cláusula Primeira do 1º Termo Aditivo publicado no
Diário Oficial em 14 de julho de 2014, se excluiu da condição de interveniente do Convênio n2
164/PGE-2010 a Fundação Rio Madeira - RIOMAR, sendo a realização do Curso de
Bacharelado em Segurança Pública, diretamente entre a Universidade Federal de Rondônia -
UNIR e o Governo do Estado de Rondônia/SESDEC, ficando a UNIR responsável pela gestão e
execução financeira dos recursos repassados pelo Governo do Estado de Rondônia. Conforme
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a Clausula segunda do 1º Termo Aditivo ficou autorizada a prorrogação do prazo de vigência do
Convênio n° 164/PGE-2010, entre os partícipes, por mais 36 (trinta e seis) meses. O 2º Termo
Aditivo foi assinado devido às alterações da estruturação organizacional do Poder Executivo
Estadual, passando a representação do Convênio Nº 164/PGE-2010, ao Comando Geral da
Polícia Militar do Estado de Rondônia, mantendo inalteradas e em vigor suas cláusulas e
condições.

Em 23/06/20 a DIRCA encaminhou a lista de discentes do curso de segurança pública (anexo
0444364), informando que somente houve ingresso de discentes nos anos de 2009 e 2014,
salvo os ingressantes por mandado de segurança em 2010 e 2015. “Visualiza-se também o
status de cada um dos discentes como "concluído" ou "cancelado", de modo que o referido
curso permanece em inatividade desde então”.

A PROGRAD, em despacho assinado em 11/08/2020 apresentou os procedimentos para a
desativação voluntária e extinção de cursos superiores. O Diretor do NUCSA apresentou
justificativa de que não se aplica tais procedimentos ao caso, já que o curso é finito e o convênio
foi expirado.

A análise que fizemos dos documentos anexados ao processo converge com o Despacho do
NUCSA (0475533). A documentação nos autos do processo demonstram que o Convênio Nº
164/ 2010 expirou; que o curso não tem mais alunos ativos; que não há necessidade de
deliberação no Conselho de Departamento de Ciências Jurídicas uma vez que consta na
Resolução do CONSEA Nº 202 de 25 e março de 2009 (0477837), em seu artigo primeiro, o
caráter finito do curso.  

Diante do exposto, recomendamos: a) revogação da Resolução nº 202/CONSEA de 25 de
março de 2009 que cria o “Curso de Bacharel em Segurança Pública” imediatamente à
aprovação desse parecer no CONSEA; b) que o Departamento de Ciências Jurídicas e a
PROGRAD tome as providências cabíveis ao encerramento do curso de bacharelado em
Segurança Pública e informe ao Ministério da Educação o cancelamento de seu Processo de
Renovação de Reconhecimento, caso este já tenha sido instaurado de oficio.

 

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, sou de parecer favorável à extinção do Curso finito de bacharelado em
Segurança Pública na Universidade Federal de Rondônia e, consequentemente, a revogação
da Resolução Nº 202/CONSEA de 25 de março de 2009.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARILSA MIRANDA DE SOUZA, Conselheiro(a), em
22/09/2020, às 16:05, 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
0500170 e o código CRC 4E7127EA.

Referência: Proces s o nº 999551421.000022/2020-76 SEI nº 0500170
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 51/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999551421.000022/2020-76

Interessado: Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

 

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

 

Assunto:  Encerramento de Curso Finito - Bacharelado em Segurança Pública

Interessado:  NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA

Relator(a): Conselheira Marilsa Miranda de Souza

Parecer : 49/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão:

Na 188ª sessão ordinária, em 06-10-2020, por 7 votos favoráveis, 1 contrário e 3 abstenções,
a Câmara aprovou o parecer em tela.

 

CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES
Câmara de Graduação - CAMGR

Presidente
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 16/10/2020, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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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
0514293 e o código CRC 55F985F2.

Referência: Proces s o nº 999551421.000022/2020-76 SEI nº 0514293
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº 49/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR  - documento de
nº 0500170 - e Despacho Decisório de nº 51/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR -
 documento 0514293, contidos no processo em tela.

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
19/10/2020, às 16:45, 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
0518115 e o código CRC B052421D.

Referência: Proces s o nº 999551421.000022/2020-76 SEI nº 0518115
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