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I. RELATÓRIO

 

Trata-se de processo de criação do Regimento Interno do Departamento Acadêmico de Ciências
Humanas e  Sociais do Campus de Ji-Paraná.

O processo está instruído com os seguintes documentos:

Minuta 01 Regimento Interno 0376893;  Ata Reunião do Departamento de Ciências Humanas e
Sociais/Campus Ji-Paraná 0376901; Despacho DACHS-JP 0376903;    Despacho CONSEC-JP
0378858; Email CONSEC-JP 0378862; Primeiro Parecer ao CONSEC Ji-Paraná 0381411;  Ata
da Sessão CONSEC Ji-Paraná 0404890; Despacho CONSEC-JP 0404891; Minuta 02
Regimento Interno DACHS 0410240; Despacho DACHS-JP 0410245; Despacho CONSEC-JP
0410628; Email CONSEC-JP 0410632;  Segundo Parecer ao CONSEC Ji-Paraná 0411954 ;
Ata de Sessão Ordinária do CONSEC-JP 0421944; Despacho CONSEC-JP 0421948;
Despacho SECONS 0422149; Despacho CamGR 0437717; Email CamGR 0437718;  Email
CamGR 0443556.

II. FUNDAMENTAÇÃO

No início do processo encontra-se, na ata 0376901 do Colegiado do Departamento, o texto ipsis
litteris descrito:

“Antes da leitura foi aberta uma discussão sobre o termo DCHS pela Professora Irmgard
Margarida Theobald de dar um novo nome como sugestão: Departamento de Educação. Mas,
ca para outro momento para pensar no assunto, pois senão terá que alterar no Regimento do
Departamento e é preciso pensar em outros cursos e mesmo um possível Mestrado. A
professora Naiara concordou com a sugestão dizendo que o nome do departamento diculta a
busca do curso de Pedagogia, que sentiu essa diculdade quando esteve à frente da chea do
departamento. Fica sugerido então para outra ocasião debater o assunto.”

Ao considerar o princípio da eficiência na Gestão Pública e meditar sobre o acúmulo de
documentação, muitas vezes desnecessário, apontado pela possibilidade de, em pouco tempo,
um novo processo ser aberto e analisado por esta câmara e conselho, relacionado  a troca do
nome do Departamento este relator chama atenção para este ponto.

Mesmo acreditando que tal ponto deveria ser mais aprofundado pelo Departamento solicitante,
ainda mais porque, segundo o relato, tal fato está relacionado com a procura do curso de
Pedagogia daquele departamento, entende, este relator, não ser ele o objeto de análise e,
dessa forma, superou tal ocorrência apresentando, simplesmente para reflexão dos demais
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membros da Câmara e/ou Conselho, o conteúdo do fato neste parecer

Outro ponto que chamou a atenção, durante a análise, está relacionado ao primeiro
Parecer  0381411 do CONSEC campus de Ji-Paraná onde foi apontando algumas
deformidades e repetições da primeira minuta do Departamento solicitante. O processo foi
retirado de pauta, conforme ata 0404890, naquele CONSEC, encaminhando diligências e
recomendando alterações. Ato continuo, o Departamento, através de despacho  0410245, afirma
que acatava todas as sugestões. Contudo, não foi anexado nenhuma nova  ata de deliberação
do Colegiado do Departamento, não conhecendo, este relator,  razão para tal decisão não ser
feita durante a reunião. 

 Caso, como indica os autos do processo, o Colegiado Departamental não se reuniu, é
importante refletir se poderia tal processo não ser retirado de pauta e sim emendado,  por
sugestão daquele relator do CONSEC Ji-Paraná, ou seja: propor emendas modificativas e/ou
substitutivas e apresentada naquela mesma reunião CONSEC Ji-Paraná, permitindo a
celeridade e respeito ao princípio, novamente, da eficiência da Gestão Pública, mesmo porque o
Colegiado do Departamento tem cadeira no Conselho daquele Campus.  

Como os tramites não foram feitas dessa forma, uma segunda minuta   0410240 foi
apresentada em uma nova reunião do CONSEC e solicitado um segundo Parecer ao CONSEC
Ji-Paraná  0411954, prejudicando a agilidade do processo.

Faço apresentar, neste parecer, tais relatos visando subsidiá-lo como instrumento pedagógico
para refletirmos sobre o que deve ser feito e, em especial, o que não deve ser feito quando na
condução de reunião colegiada, ressaltando que nesses casos se faz necessário a
intervenção de outros conselheiros mais experientes ou do conselheiro que preside tais
reuniões sugerindo caminhos e celeridades.

O terceiro passo da análise foi verificar se a segunda minuta  0410240 anexada, atendia ao
Primeiro Parecer CONSEC Ji-Paraná  0381411 como, também, os princípios normativos desta
IES. Ao comparar as duas versões das minutas, anexas nos autos do processo, não foi, por este
relator, verificado alterações axiológicas e/ou teleológicas de conteúdo, respeitando, tão
somente, as sugestões colocadas no Primeiro Parecer, fato relatado, da mesma forma, no
Segundo Parecer do CONSEC Ji-Paraná 0411954.

Por fim, não encontrei, apesar do enviesamento dos tramites processual o que prejudicou a sua
celeridade, nenhuma discrepância, em termo normativo, do objeto em análise com os princípios
norteadores estabelecidos pelo Regimento Geral da Fundação Universidade Federal de
Rondônia em sua seção III – Do Departamento.

III. CONCLUSÃO

Desta forma, S.M.J., sou de parecer favorável à Minuta 02 do Regimento Interno DACHS 0410240,
submetendo a matéria à discussão e à votação.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO SILVA DE SOUZA, Conselheiro(a), em
03/07/2020, às 16:53, 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
0451081 e o código CRC F6955B04.
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Referência: Proces s o nº 999055894.000057/2020-77 SEI nº 0451081
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 33/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999055894.000057/2020-77

Interessado: PAULO CESAR GASTALDO CLARO, IRMGARD MARGARIDA THEOBALD

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

Assunto:  Regimento Interno 

Interessado: Departamento Acadêmico de Ciências Humanas e  Sociais do Campus de Ji-Paraná

Relator(a): Conselheiro Maurício Silva de Souza

Parecer : 32/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão:

Na 186ª sessão ordinária, em 13-08-2020, 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,
Conselheiro(a), em 14/08/2020, às 11:30, 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
0474876 e o código CRC 3011A836.

Referência: Processo nº 999055894.000057/2020-77 SEI nº 0474876
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº
32/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0451081) e Despacho Decisório de
nº 33/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0474876), con dos no processo
em tela.

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
20/08/2020, às 16:48, 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
0477083 e o código CRC B1493DC8.

Referência: Proces s o nº 999055894.000057/2020-77 SEI nº 0477083
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