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INTERESSADO:
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE
MOURA

ASSUNTO: Alteração da Resolução nº 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014.

 Parecerista: Elder Gomes Ramos.

  

À Senhora Presidenta do Conselho da Câmara de Graduação - CamGR da Fundação
Universidade Federal de Rondônia - UNIR.

 

I. RELATÓRIO

 

O processo contém os seguintes arquivos: 1) Ata da reunião de 6/11/2019 do Núcleo
Docente Estruturante (0274864); 2) Resolução 341 CONSEA - criação do curso de Educação do Campo;
3) Edital SECADI com a descrição do número de vagas; 4) Projeto Polí co Pedagógico do curso; 5)
Comprovante do número de vagas na Plataforma E-MEC; 6) Minuta alteração Resolução 341 CONSEA;
7) Despacho da coordenadora do NDE à chefa do Departamento de Educação do Campo; 8) Despacho
da chefa do Departamento de Educação do Campo para o Conselho de Campus; 9) Parecer da
procuradora do PROJUR sobre número de vagas; 10) Despacho da chefa do Departamento Ca ane
Cinelli para a presidenta do CONSEC; 11) Despacho do CONSEC para a conselheira Pâmela Vicen ni
Fae ; 12) Despacho CONSEC - RM encaminhando o processo para a Secretaria dos Conselhos
Superiores - SECONS; 13) Despacho da Secretária Execu va da SECONS encaminhando o processo para
Presidência da Câmara de Graduação – CamGR/CONSEA; 14) Despacho da Presidência da Câmara de
Graduação – CamGR/CONSEA para a SECONS; 15) Despacho da SECONS para o CONSEC de Rolim de
Moura; 16) Ata do CONSEC do Campus Rolim de Moura aprovando o parecer 18 (0280922); 17)
Despacho do Departamento de Educação do Campo para a SECONS; 18) Despacho da SECONS para
a Presidência da Câmara de Graduação – CamGR/CONSEA; 19) Despacho da presidência da Câmara
de Graduação – CamGR/CONSEA para esse conselheiro e 20) E o parecer do respectivo conselheiro.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

O processo em epígrafe trata-se de solicitação de alteração da Resolução nº
341/CONSEA, de 24 de julho de 2014 no seu Art. 1, item: Número de vagas autorizadas de 120 para 60
vagas anuais, distribuídas em 30 vagas para Ciências da Natureza e 30 vagas para Ciências Humanas.
Diante disso, esse parecer foi composto tendo como base os documentos apresentados no processo.

Conforme o documento (0274880) o Curso Educação do Campo está cadastrado com a
oferta de 60 vagas, entretanto, a Resolução 341 do CONSEA, de 24 de julho de 2014, que aprova a
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criação do curso (0274873), em sua redação es pulou estritamente a oferta de 120 vagas,
demonstrando uma inconsistência entre o que está es pulado na plataforma E-MEC e o que consta na
Resolução 341 do CONSEA, de 24 de julho de 2014.

Considerando o Parecer da Procuradoria Federal (PARECER n.
00003/2019/GAB/PFUNIR/PGF/AGU - 0276710), ressalva a importância de respeitarmos o número de
vagas descritas em cada curso e considerando que o Decreto nº. 9.235 de 15 de dezembro de 2017,
estabelece: "o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das ins tuições de
educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de
ensino" e estabelece em seu ar go "43. O pedido de autorização de curso será instruído com os
seguintes documentos: II - projeto pedagógico do curso, que informará o número de vagas, os turnos,
a carga horária, o programa do curso, as metodologias, as tecnologias e os materiais didá cos, os
recursos tecnológicos e os demais elementos acadêmicos per nentes, incluídas a consonância da
infraestrutura sica, tecnológica e de pessoal dos polos de educação a distância do curso, quando for
o caso". Nesse ponto fica evidenciado uma discrepância entre o que estava estabelecido na Resolução
nº 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014 e o que foi cadastrado na Plataforma E-MEC, conforme
documento (0274880), essa dissonância necessita ser resolvida e a alteração proposta nesse processo
999553805.000093/2019-56, o qual alterará a Resolução nº 341/CONSEA, de 24 de julho de
2014 em seu Art. 1, item: Número de vagas autorizadas de 120 para 60 vagas anuais, distribuídas em
30 vagas para Ciências da Natureza e 30 vagas para Ciências Humanas fará com que o referido curso
esteja em conformidade com o que foi cadastrado via Plataforma E-MEC e a respectiva Resolução.

 

III. CONCLUSÃO

 

Mediante a leitura e análise dos documentos apresentados no processo, sou de parecer
FAVORÁVEL a alteração da Resolução nº 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014, no que se refere ao
Art. 1, item: Número de vagas autorizadas de 120 para 60 vagas anuais, distribuídas em 30 vagas para
Ciências da Natureza e 30 vagas para Ciências Humanas, salvo melhor juízo.

À consideração superior.

 

 

Elder Gomes Ramos
Conselheiro da Câmara de Graduação – CamGR

Documento assinado eletronicamente por ELDER GOMES RAMOS, Conselheiro(a), em
28/04/2020, às 10:19, 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
0403374 e o código CRC 9FE64B86.

Referência: Proces s o nº 999553805.000093/2019-56 SEI nº 0403374
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 18/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999553805.000093/2019-56

Interessado: Departamento Acadêmico de Educação do Campo - Rolim de Moura

  

 

 

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

Parecer:

14/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos

Superiores

Assunto: Alteração da Resolução nº 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014

Relator (a): Conselheiro Elder Gomes Ramos

 
 

Decisão:

 

Na 183ª sessão ordinária, em 12-05-2020, a câmara aprovou por unanimidade o parecer em tela.

 

Conselheira Maria do Socorro Gomes Torres

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 22/05/2020, às 15:02, 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
0421907 e o código CRC 7A8FC59C.

Referência: Processo nº 999553805.000093/2019-56 SEI nº 0421907
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº 14/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR -
documento 0403374 e Despacho Decisório de nº
18/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0421907), contidos no processo de
nº 999553805.000093/2019-56

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
25/05/2020, às 16:00, 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
0426804 e o código CRC EAD60590.

Referência: Proces s o nº 999553805.000093/2019-56 SEI nº 0426804
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