
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO
  

PARECER Nº 38/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
PROCESSO Nº 999119620J.000001/2020-13

INTERESSADO:
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS, WALTERLINA BARBOZA BRASIL, NÚCLEO DE
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, SECRETARIA DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS
HUMANAS

ASSUNTO:  Projeto Incubadoras Pedagógicas

 

I. RELATÓRIO

Trata-se de um projeto apresentado pelo Núcleo de Ciências Humanas - NCH, onde é proposto a
criação de uma incubadora pedagógica para os cursos que integram o NCH em parceria com
professores do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas - NUCSA, e com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. O presente processo está cons tuído por 33 (trinta e três)
documentos, dos quais constam a proposta do Projeto Incubadoras Pedagógicas, despachos, e-mail´s,
pareceres, termos de aceite, atas de reunião, resoluções, lista de presentes, etc.

Conforme consta na estrutura da proposta, o referido projeto não se caracteriza como extensão e/ou
pesquisa, visto que, é proposto a criação de uma espécie de "incubadora de negócios" e/ou
"laboratório de Ideias", onde os acadêmicos do NCH terão a oportunidade de desenvolver
competências que não estão contempladas de forma explicita na grade curricular do seus cursos.
Diante da não caracterização de extensão, de acordo as diretrizes definidas pela Resolução Nº 111,
de 29 de agosto de 2019, e também por não se caracterizar como ação de pesquisa, conforme as
diretrizes estabelecidas pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº023/UNIR/PROPESQ  de 05 de Julho de 2017,
a qual estabelece os trâmites para a institucionalização dos projetos de pesquisa.

Sendo assim, a presente proposta se caracteriza como um projeto especial, e com base nessa
categorização, o mesmo deve ser analisado pelo Conselho Superior Acadêmico, conforme ar go 1º,
inciso XII da Resolução nº 046/CONSEA, de 19 de junho de 2001, onde é estabelecido que compete ao
Conselho Superior Acadêmico "deliberar sobre projetos especiais no âmbito de sua competência".

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Considerando que a proposta não se enquadra como pesquisa ou extensão de acordo com as normas
vigentes na UNIR, o Projeto Incubadoras Pedagógicas, deve ser enquadrado na categoria de projeto
especial, o que faz com que seja analisado pelo CONSEA, conforme disposto ar go 1º, incisos XI e XII
do seu regimento - Resolução nº 046/CONSEA, de 19 de junho de 2001.

Considerando também, que as caracterís cas do referido projeto, atendem ao Plano de
Desenvolvimento Ins tucional (PDI) aprovado pela Resolução 120/CONSUN de 30 de agosto de 2019,
onde, no Eixo 2 - Desenvolvimento Ins tucional, página 221, há o obje vo “Promover a cultura
empreendedora na UNIR”, cujo indicador se refere ao “número de incubadoras”. Portanto, ainda que o
modelo proposto não seja citado, a sua concepção atende ao propósito da UNIR, e das competências
estabelecidas para o NCH, conforme disposto no ar go 1º do seu regimento interno, aprovado pela
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Resolução/CONSEA nº 80, de 03 de julho de 2019. 

Vale destacar também, que a Lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012, que estabelece o Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, considera a gestão acadêmica como uma a vidade que
compõe o rol de a vidades docentes, a qual está incluindo dentre os critérios de avaliação de
desempenho. Ao observar ainda o ar go 21, inciso XII da Lei 12.772 de 2012, verifica-se que,
"a retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza cien fica ou tecnológica em
assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente
autorizada pela IFE de acordo com suas regras", tal previsão legal vai ao encontro da parceria firmada
entre NCH e professores do NUCSA, e no que se refere a parceria com en dades externas, como a que
celebrada com o SEBRAE, é uma competência do NCH, conforme disposto em seu regimento,
ar go 5º inciso X, o qual define que é competência de seu conselho "Deliberar, em seu nível, sobre a
celebração de convênios com outras instituições.

 

III. CONCLUSÃO

Após análise da presente proposta à luz das normas legais vigentes, e considerando suas
caracterís cas, bem como, a importância de se criar um ambiente para discussão de idéias voltadas
para as questões de empreendedorismo, junto aos cursos da área de Ciências Humanas da UNIR, os
quais, em sua maioria estão voltados para a formação de professores, e que, associar a docência a
uma perspectiva de autonomia financeira é um universo pouco explorado. 

Considerando ainda, que estudantes que buscam a formação no curso superior, nem sempre, estão
interessados na docência, e que por uma questão de pontuação no ENEM, acabam optando por um
curso que forma prioritariamente professor; a proposta de criar uma incubadora pedagógica nos
moldes de uma incubadora de empresas ou uma espécie de "laboratório de ideias" , possuí grande
relevância para a formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho, uma vez, nem
todos os estudantes almejam o serviço público, e sim, suscitam a possibilidade de se tornarem
empreendedores em sua área de formação.

Diante do exposto, sou de parecer favorável a aprovação da proposta.

Documento assinado eletronicamente por CLEBERSON ELLER LOOSE, Conselheiro(a), em
30/07/2020, 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
0465872 e o código CRC 26EC86E2.

Referência: Proces s o nº 999119620J.000001/2020-13 SEI nº 0465872
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DESPACHO DECISÓRIO Nº 42/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999119620J.000001/2020-13

Interessado: Núcleo de Ciências Humanas, WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas, Secretaria do Núcleo de Ciências Humanas

  

 

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

                                           

                                                                                                                         A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

 

Assunto:  Projeto Incubadoras Pedagógicas

Interessado:   Núcleo de Ciências Humanas - NCH

Relator(a): Conselheiro Cleberson Eller Loose

Parecer : 38/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão: 

Na 186ª sessão ordinária, em 13-08-2020, por 8 votos favoráveis e 1 abstenção, 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 24/08/2020, às 17:49, 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
0480541 e o código CRC 4194E035.

Referência: Processo nº 999119620J.000001/2020-13 SEI nº 0480541
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TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº 38/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento
0465872) e Despacho Decisório de nº 42/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
(documento 0480541), contidos no processo em tela.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
25/08/2020, às 10:39, 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
0481723 e o código CRC F1D209D7.

Referência: Proces s o nº 999119620J.000001/2020-13 SEI nº 0481723
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