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INTERESSADO:
CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO, SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS
SUPERIORES

ASSUNTO: REVISÃO RESOLUÇÃO 531/CONSEA  

  

  Senhora Presidente da Câmara de Graduação.

 

I RELATÓRIO

 

Trata-se do processo de revisão da Resolução 531/CONSEA que dispõe sobre os
procedimentos para a revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por instituições
estrangeiras de ensino superior de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu,
adequando tal resolução aos procedimentos internos da UNIR e à Plataforma Carolina Bori.

 

O processo está instruído com os seguintes documentos:

 

Ato Decisório 1 (0417958) 

Ata de Reunião CamPG 0419522 

Ata de Reunião CamPG 0419545 

Resolução 531/CONSEA (0428762)

Ata de Reunião CamPG 0460333 

Termo de Declaração CamPG 0460353 

Minuta de Resolução CamPG 0460358 

Resolução (0460371)

Despacho CamPG 0460376 

Ato Decisório 2 (0460938) 

E-mail CamPG 0471484
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Comunicado Suspensão de recebimento de novos processos (0472085)

Despacho CARRD 0472086 

Parecer 16 (0475256) 

Despacho Decisório 16 (0478648) 

Termo de Declaração CamPG 0478715 

E-mail CamPG 0481353

Despacho CamGR 0485809 

E-mail CamGR 0485893

Despacho SECONS 0486844 

E-mail CamGR 0486846

Despacho CamGR 0495873 

E-mail CamGR 0495934

Parecer 1 (0500059) 

Minuta de Resolução CARRD 0500454 

Minuta de Resolução CARRD 0500725 

Despacho SECONS 0502569 

E-mail CamGR 0502574

Minuta de Resolução CamGR 0506817

 

 

II FUNDAMENTAÇÃO

 

A minuta 0506817, referente a alteração da Resolução 531/CONSEA, foi construída de forma
coletiva passando, primeiramente, pela Câmara de Pós-Graduação CPG deste CONSEA que,
após a aprovação da minuta elaborada por Comissão  constituída pela CPG, aprovou sua
primeira versão.

Após aprovação de Parecer relacionado ao Reconhecimento de títulos de pós-graduação
(stricto sensu) obtidos em instituição de ensino superior estrangeira, o processo em tela foi
remetido à Câmara de Graduação CGR para tratar sobre a Revalidação de diplomas
estrangeiros em nível de Graduação, Despacho Decisório 0478648.

 

No sentido de fundamentar este parecer, o relator realizou reunião, de forma online, com
Membro da Comissão de Admissibilidade de Revalidação e Reconhecimento de Diplomas
CARRD,  Francisco Gabriel Sampaio e Silva. A pauta da reunião foi a minuta construída pela
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Comissão instituída pela CPG, chamando atenção para os pontos relacionados a Graduação.
Após discussão sobre a matéria, foi acordado que este relator enviaria, em diligência a CARRD,
o processo para que esse se manifestasse nos autos.

Através do Despacho 0495873, chamando atenção de tratar meramente do mérito relacionado a
graduação, que é o que cabe a CGR, e dos tramites dos procedimentos previstos na minuta da
resolução, foi solicitado diligência a CARRD.

 

A CARRD realizou estudo no que resultou em duas minutas. A primeira explicativa 0500454 e a
segunda já formatada 0500725.

 

Ao analisar a Minuta 0500725, este relator verificou: 1º) Se houve alterações no Mérito
relacionado a Pós-Graduação, entendendo que tais questões já foram vencidas na CPG, não
podendo esta CGR interferir e que quaisquer modificações relacionadas a Pós-Graduação
deveria, o processo, retornar a CPG ou serem diluídas no pleno do CONSEA; 2º) Se a minuta
estava congruente com a plataforma Carolina Bori; 3º) Verificar observância à Portaria 22/MEC
e à Resolução Nº 3 do CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/ CNE.  Além do Estatuto e
Regimento da UNIR.

Assim, atendendo os pressupostos acima, este parecer recomenda as seguintes alterações:

1º) Pensando na estrutura, definida na plataforma Carolina Bori, que coloca a análise de mérito
procedido pela Banca constando três possibilidades: I - Deferimento; II - Indeferimento; III -
Deferimento parcial.  

Propõe a seguinte alteração:

 

ONDE SE LÊ:

“Art. 19. Cabe recurso, contra decisões de indeferimento, à Câmara de Graduação em caso de
revalidação, ou à Câmara de Pós-Graduação em caso de reconhecimento, no prazo de trinta
dias, contados da homologação da decisão.”

 

LEIA-SE:

 

“Art. 19. Cabe recurso, contra decisões de Indeferimento e Deferimento Parcial, à Câmara de
Graduação em caso de revalidação, ou à Câmara de Pós-Graduação em caso de
reconhecimento, no prazo de trinta dias, contados da homologação da decisão.”

 

Os Parágrafos do supracitado artigo ficam inalterados.

 

Como o Deferimento Parcial resulta, mesmo de forma fragmentária, em ônus para o requerente,
como pode ser testemunhado no Art. 16 da Minuta  0506817, o que pode suscitar em
discordância pelo mesmo, se faz mister a possibilidade de tal alteração. Ademais, a alteração
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pacifica e atende a qualidade da prestação do serviço estatal, assegurando o contraditório.

 

 

 

2º) Pautado na observância do Capítulo IV, Art 14; §2, §3 e § 4° , do Estatuto da UNIR que diz:

§ 2° No caso de vacância do cargo de Reitor, o Vice-Reitor assumirá a Reitoria, até a
investidura regular do novo Reitor;

§ 3° No caso de vacância do cargo de Vice-Reitor, o reitor designará um Vice-Reitor "pró-
tempore", dentre os Pró-Reitores, para responder pela Vice-Reitoria, até a inves dura do novo
Vice-Reitor.

§ 4° Nas faltas ou impedimentos simultâneos do Reitor e do Vice-Reitor, a Reitoria será
exercida por um Pró-Reitor designado pelo Reitor ou, não havendo a designação, pelo Pró-
Reitor mais antigo na instituição.

 

 

Propõe a seguinte alteração:

 

ONDE SE LÊ:

“Art. 22. O termo de apostilamento deverá ser assinado pelo(a) reitor(a), observando-se, no que
couber, a legislação brasileira.”

LEIA-SE:

“Art. 22. O termo de apostilamento deverá ser assinado pelo(a) reitor(a) ou, no seu impedimento,
pelo seu substituto(a) legal, observando-se, no que couber, a legislação brasileira”

 

 

As alterações acima mencionadas resultaram na versão da minuta 0506817.

 

III. CONCLUSÃO

 

Ressalta-se o grande trabalho realizado pela Câmara de Pós-Graduação CPG e pela Comissão
de Admissibilidade de Revalidação e Reconhecimento de Diplomas CARDD promovendo uma
fluência eficiente dos trabalhos deste relator o que resultou na construção deste Parecer.

Dessa forma, S.M.J., sou de Parecer FAVORÁVEL a revisão da Resolução 531/CONSEA
passando a valer o que está estabelecido na Minuta 0506817.

É o parecer.
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Documento assinado eletronicamente por MAURICIO SILVA DE SOUZA, Conselheiro(a), em
03/10/2020, às 11:59, 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
0506253 e o código CRC 0E21EACC.

Referência: Proces s o nº 99916751h.000001/2020-31 SEI nº 0506253
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 50/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99916751h.000001/2020-31

Interessado: Câmara de Pós-Graduação, Secretaria Geral dos Conselhos Superiores

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

 

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

 

Assunto:  Revisão da Resolução 531/CONSEA - revalidação e reconhecimento de diplomas
estrangeiros

Interessado:  CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO, SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES

Relator(a): Conselheira Maurício Silva de Souza

Parecer : 52/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão:

Na 188ª sessão ordinária, em 06-10-2020, por unanimidade de votos favoráveis, 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,
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Conselheiro(a), em 16/10/2020, às 10:01, 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
0514283 e o código CRC 6CC729BB.

Referência: Proces s o nº 99916751h.000001/2020-31 SEI nº 0514283
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº 52/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR - documento
0506253 - e Despacho Decisório de nº 50/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR -
documento 0514283, 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 16:44, 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
0518094 e o código CRC B65AF10C.

Referência: Proces s o nº 99916751h.000001/2020-31 SEI nº 0518094
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