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I. RELATÓRIO

 

      O presente processo é composto pelos seguintes documento:

     1. Certidão de anexação de prpcesso SINGU 573 (0077935);

     2. Processo 23.118.002877/2018-51 (0077947);

     3. Parecer 2321/CGP (0077951);

     4. Despacho decisório CONSEA 7 (0098342);

     5. Declaração CamPG 0100824;

     6. Despacho SECONS 0111803;

     7. Despacho CamLN 0112295;

     8. Despacho SECONS 0112499;

 

II. ANÁLISE

 

     No processo é apresentada uma proposta de de alteração do artigo 87 do Regimento Geral
da Unir, pelo professor Carlos André da Silva Müller, no que se refere às matrículas em cursos
de pós-graduação, no qual consta:

 

Art. 87. - É considerado especial o discente:

I - Portador de diploma de graduação;

II - Matriculado em curso de outra instituição de nível superior;

III - Não regular.
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§ 1° Para a matrícula em caráter especial será suficiente a deliberação favorável do chefe do
departamento do curso ao qual se vincula.

§ 2° O discente especial só poderá matricular-se no máximo em três disciplinas por semestre,
oferecidas pelos cursos da UNIR, com direito à declaração de conclusão de disciplina após o
cumprimento dos devidos requisitos.

§ 3° O discente especial pode matricular-se em, no máximo, quatro semestres, consecutivos ou
não.

§ 4° A matrícula do aluno especial somente é efetuada se houver vaga na disciplina.

§ 5° O aluno não regular que trata o caput se refere os não matriculados em nenhuma instituição
e deseja cursar disciplina, será aceito desde que haja vaga na disciplina e demonstre
capacidade de cursá-la, mediante processo seletivo.

 

      O professor Carlos André da Silva Müller, proprõe que seja acrescido o parágrafo 6° no
artigo 87 do Regimento Geral com a seguinte redação:

 

Art. 87. - É considerado especial o discente de graduação: (prposta do requerente).

[...]

§ 6° Os programas de Pós-Graduação stricto sensu serão normatizados por meio de
resolução publicada no âmbito da CPG/CONSEA. (proposta do requerente).

 

      Porposta do relator da CPG Conselheiro George Queiroga Estrela:

 

Art. 87. - É considerado especial o discente de graduação: 

[...]

§ 6°  As matrículas para alunos especiais nos Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu serão normatizadas por meio de rsolução publicada em âmbito da CPG/CONSEA.

 

      O parecer do relator com a emenda modificativa na 76ª sessão ordinária, em 12-03-2019, a
câmara, por unanimidade

 

III. PARECER

 

     Diante do exposto sou de parecer FAVORÁVEL a alteração do artigo 87 do Regimento Geral
da Unir, com a redação indicada e pelo relator do processo na CGP, e aprovada na na 76ª
sessão ordinária em 12-03-2019. Onde a alteração aprovada, é a inclusão do § 6°  As
matrículas para alunos especiais nos Programas de Pós-Graduação stricto  sensu serão
normatizadas por meio de resolução publicada em âmbito da CPG/CONSEA.
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     Esse é o parecer.

Documento assinado eletronicamente por CLEBERSON ELLER LOOSE, Conselheiro(a), em
21/06/2019, às 11:03, 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
0161633 e o código CRC 2742E0EC.

Referência: Proces s o nº 99991580.000036/2019-61 SEI nº 0161633
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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 3/2019/CAMLN/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99991580.000036/2019-61

Interessado: CARLOS ANDRE DA SILVA MULLER

  

CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO- CONSAD

A SER APRECIADO PELA PRESIDÊNCIA DOS CONSELHOS SUPERIORES

Parecer  

Assunto  Alteração art. 87 do Regimento Geral da Unir

Relator(a)Conselheiro Cleberson Eller Loose

 

Decisão:

Na 71ª sessão ordinária, em 07-06-2019, a câmara aprova o parecer  com a emenda supressiva
ao termo CPG.

Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Presidente, em
21/06/2019, 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
0153985 e o código CRC 3D678AD5.

Referência: Processo nº 99991580.000036/2019-61 SEI nº 0153985
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

DECLARAÇÃO

  

 

  

A Presidência  dos Conselhos Superiores HOMOLOGA a decisão da Câmara con da no
Despacho Decisório de  nº 3/2019/CAMLN/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR - documento
nº  0153985.

 

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott
Presidente dos Conselhos Superiores

 

Documento assinado eletronicamente por JORGE ARTURO VILLENA MEDRANO, Presidente, em
21/06/2019, às 15:39, 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
0161966 e o código CRC 7BE1C7AC.

Referência: Proces s o nº 99991580.000036/2019-61 SEI nº 0161966
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