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PARECER

 

RELATÓRIO CASUÍSTICO

 

O presente processo é instruído a par r do documento digitalizado (SEI 0244200), “Processo de
reformulação do projeto pedagógico do bacharelado em Geografia”  seguido do Despacho da Prograd
(0244233) com a solicitação de esclarecimentos sobre alguns pontos confusos ou não determinados, a
saber: carga horária, turno de funcionamento e periodicidade. O processo movimenta-se quando a
PROGRAD manifesta-se novamente (Despacho 0249522), reiterando a solicitação de esclarecimentos
dos dados solicitados em razão do processo sele vo 2020. O departamento de Geografia se manifesta
por meio do Despacho de Saneamento anexado ao processo (SEI 0292436) apresentando as
informações solicitadas. Juntamente ao Despacho de saneamento, o Departamento anexa a Ata do
Condep, onde referenda a aprovação das informações. (SEI 0292443). O processo em questão
movimenta-se novamente com o Despacho de Encaminhamento do Departamento de Geografia à
PROGRAD para manifestação. (SEI 0292452). A PROGRAD recepciona os autos e pede, via do
despacho (0298014), a re ficação da resolução 342/2014 Consea, que trata da aprovação do Projeto
Pedagógico do curso de Bacharelado em Geografia.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO

 

1 O caso em tela trata de solicitação expressa da Prograd ao Departamento de Geografia, campus de
Porto Velho, de informações referentes à Carga Horária, turno de funcionamento e periodicidade do
Curso de Bacharelado em Geografia, instruído em processo conexo 000001/2019-17.

2 Ficam latentes menções não especificadas às lacunas no Projeto Pedagógico em questão, mas que
não são discorridas neste processo pelas partes.
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3 Fica claro a necessidade expressa e célere de definir os presentes dados para iniciar futuros
processos seletivos.

4 Levando em conta que o mérito da presente demanda é a informação dos dados solicitados pela
Prograd para seguimento dos atos instrucionais. (carga horária, turno de funcionamento e
periodicidade).

5 Sabendo que o Departamento de Geografia apresentou os dados e, não tendo algum vício formal
detectado, foi bastante suficiente em razão da solicitação da Prograd, junto à esta câmara, da
retificação da Resolução 342/2014.

6 Entendendo nossa competência de apreciar sempre “nos limites do pedido”. 

 

PARECER

 

Pelos fatos e direito acima elencados, sou de Parecer favorável à Retificação da Resolução 342/2014
Consea, com os dados apresentados pelo Departamento de Geografia (Despacho de Saneamento) e
acatados pela PROGRAD (SEI 0298014). Dessa forma, indico a seguinte alteração no texto da
resolução 342/CONSEA:

Periodicidade: 9 semestres;

Carga horária total do curso: 4060h ;

 

Documento assinado eletronicamente por ROMULO GIACOME DE OLIVEIRA FERNANDES,
Conselheiro(a), em 30/04/2020, às 11:23, 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
0414220 e o código CRC 41DA895A.

Referência: Proces s o nº 999551421.000030/2019-89 SEI nº 0414220
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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
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DESPACHO DECISÓRIO Nº 16/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999551421.000030/2019-89

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

 

 

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

Parecer:

18/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos

Superiores

Assunto: Retificação da Portaria 342/2014 CONSEA

Relator (a): Conselheiro Rômulo Giacome de Oliveira Fernandes

 
 

Decisão:

 

Na 183ª sessão ordinária, em 12-05-2020, a câmara, por 9 votos favoráveis e 1 abstenção, acompanha
o parecer em tela, cujo relator(a) é favorável à aprovação da matéria. 
 

Conselheira Maria do Socorro Gomes Torres

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 22/05/2020, às 15:03, 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
0421898 e o código CRC C1F25C5C.
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Referência: Processo nº 999551421.000030/2019-89 SEI nº 0421898
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CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº
18/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0414220) e Despacho Decisório de
nº 16/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0421898), con dos no processo
de nº 999551421.000030/2019-89.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
25/05/2020, às 16:02, 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
0426748 e o código CRC 75FCE395.

Referência: Proces s o nº 999551421.000030/2019-89 SEI nº 0426748
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