
	

1 	Ata da 83a sessão ordinária do Conselho Superior de Administração - CONSAD da 

	

2 	Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

	

3 	No dia dezenove de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, 

	

4 	reuniu-se o Conselho Superior de Administração - CONSAD no Auditório do Campus de 

	

5 	Ji-Paraná, sob a Presidência do conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott, para a octogésima 
6 terceira sessão ordinária do CONSAD, na presença dos Conselheiros: Vice-presidente: 

	

7 	Marcelo Vergotti; Diretores de Núcleos: Jonas Cardoso, Janne Cavalcante Monteiro (na 

	

8 	suplência de José Juliano Cedaro), Júlio Cesar Barreto Rocha, Luciene Batista Silveira, 
9 Petrus Luiz de Luna Pequeno; Diretores de Campus: Fernanda Bay Hurtado, Maurício 

	

io 	Silva de Souza (na suplência de George Queiroga Estrela), Humberto Hissashi Takeda, 

	

11 	João Batista Diniz (na suplência de João Gilberto de Souza Ribeiro), Jorge Arturo Villena 
12 Medrano; Representantes Docentes no CONSAD: Bruno Milenkovick Caixeiro, 

	

13 	Leonardo Severo da Luz Neto (na suplência de Daiana Evangelista Rodrigues), lzaías 

	

14 	Médice Fernandes, José Otávio Valiante, Marlene Valério dos Santos Arenas, Ana Fanny 

	

is 	Benzi O. Bastos, Walterlina Barboza Brasil; Representantes Técnico-administrativos 
16 tiO CONSAD: Jéferson Araújo Sodré, Reginilson Correa de Carvalho Guimarães, 

	

17 	Marcelino Pereira da Silva (na suplência de Alex Alves Almeida); Representantes 
18 discentes no CONSAD: Francisco Edson da Silva Teixeira, Hugo Gonçalves Oliveira; 
19 Pró-reitores: Charles Dam Souza Silva (PRAD), Fabrício Donizetti Ribeiro Silva 

	

20 	(PROPLAN). 1. Informes: O conselheiro Júlio Cesar Barreto Rocha informa: "Bom dia, 

	

21 	presidente, mesa, conselheiros! O NCH é unidade que possui cerca de 25% dos trabalhos 
22 acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão) da UNIR. Temos também 18 âmbitos 

	

23 	administrativos, que comparativamente pode ser o dobro ou o triplo de cada uma das 
24 demais unidades da UNIR. Nos últimos meses, perdemos cerca de dez servidores da 

	

25 	Unidade, retirados sem qualquer aviso e sem compensação pela Reitoria, o que nos 
26 causa grande tensão interna. A questão das vagas de servidores técnicos é bem mais 
27 complicada que a de vaga de servidores docentes, como aquela deliberada ontem, no 
28 CONSUN. No nosso caso, o Reitor dá uma canetada e ficamos a ver navios. Venho 

	

29 	solicitar a este Conselho o espírito fraterno que nos ajude a repor o pessoal que se foi, 
30 mas também auxiliar com o desmembramento do núcleo de ciências humanas em pelo 

	

31 	menos quatro unidades, importante para visualizarmos a quantidade de servidores 

	

32 	técnicos efetiva que necessitamos para afrontar a consolidação e mesmo o aumento do 

	

33 	numeral de cursos que exige a sociedade e que vivenciamos, em debates, e no PDI e na 
34 estatuinte, como se requer, atualmente. Obrigado!" O conselheiro Leonardo Severo da 
35 Luz Neto informa: "A ADUNIR, em cumprimento ao Regimento da CPPD através da 
36 Resolução 025/CONSUN e Resolução 196/CONSAD, publicou o Edital 002/2018 que 

	

37 	trata do Processo Eleitoral para membros da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

	

38 	da UNIR e o edital pode ser acessado no site www.adunir.net, na aba 'NOTICIAS' e aí no 

	

39 	link 	http:lladunir.net/edital-002-201 8-eleicao-para-cppd. 	As 	inscrições 	serão 

	

40 	exclusivamente por e-mail ao endereço eleicaocppd(ad unir. net. A participação é aberta 

	

41 	a todos os docentes, tanto filiados como não filiados a ADUNIR. Solicita que todos os 

	

42 	conselheiros promovam ampla divulgação a bem da legitimidade e seriedade do certame 
43 eleitoral para que se tenha uma CPPD competente para oferecer o devido 
44 assessoramento aos Conselhos Superiores, aos órgãos da Reitoria e à comunidade 

	

45 	docente em geral." A conselheira Walterlina Barboza Brasil declara: 1- Informo que a 

	

46 	Presidência vetou a formação da Comissão para compatibilizar os estudos acerca das 

	

47 	Resoluções 014/CONSUN e 111/CONSAD relativos a Estrutura da UNIR e a distribuição 

	

48 	de CDs/FG. A Presidência da CPPMA em consulta a Presidência do CONSAD entendeu 
49 a razão dado que a PRAD já estava avançando no tema, o que tornou a Comissão 

	

50 	extemporânea. Manifesto, porém, que aguardo a apresentação dos estudos da PRAD ao 

	

51 	CONSAD. 2- Solicito informe da Presidência sobre a representação da comunidade do 
52 Conselho, parece que desapareceram. 3- Solicito informe a Presidência sobre Q 

	

53 	andamento da Estatuinte". A Secons informa que segundo o artigo 17 do Edit 
54 01/2017/CE/CONSEA-CONSAD, assume o mandato vago o primeiro suplente mais 

	

ss 	votado. Dessa forma, devido à renúncia do conselheiro Teimo de Moura Passareli passa- 

	

56 	se a titularidade do cargo o docente Dhelio Batista e não a docente Ana Fanny como 
57 informado ontem na sessão do CONSUN. 2.Processos do Plenário. 2.1 Processo: 

	

58 	23118.003680/2015-96, Parecer: 468/CLN, Assunto: Regimento Interno do Campus de 
// 



59 Ariquemes, Interessado: Campus de Ariquemes - Gerson Flôres Nascimento, Relator: 
60 	Conselheira Luiz Carlos Cavalcante de Albuquerque, Decisão da Câmara: Na 671  sessão 
61 	ordinária, em 06-10-2017, a Câmara acompanha o Parecer 468!CLN e rejeita o Parecer 
62 	471/CLN. Este processo foi retirado da pauta da sessão do CONSAD de 24-11-2017 para 
63 	"pauta para atendimento das diligências feitas pelo conselheiro Jéferson Araújo Sodré, 
64 	bem como as feitas pelo conselheiro José Marcio André no parecer 471/CLN" Decisão do 
65 Pleno: Por unanimidade, o Pleno aprova o parecer 4681CLN. 2.2 Processo.- 
66 

rocesso:
66 23118.001540/2018-26, Relatora: Conselheira Walterlina Barboza Brasil, Parecer: 
67 498/CPPMA, Relator de vista: Conselheiro Jonas Cardoso, Parecer: 511/CONSAD, 
68 	Relator de vista: conselheiro Jéferson Araújo Sodré, Parecer: 518/CONSAD, Assunto: 
69 	Proposta de Regimento Interno PRAD (e alteração na estrutura), Interessados: Charles 
70 	Dam Souza Silva, Decisão da Câmara: Na 47a  sessão ordinária, em 20.06.2018, por 
.n 	unanimidade, a Câmara a ompanha o parecer em tela, cuja relatora é de parecer 
72 	FAVORÁVEL à: 1. A rea equação da estrutura da Pró-Reitoria de Administração, 
73 	conforme proposto no proc sso 23118.001540/2018-26. 2. Submeter a apreciação da 
74 	Reitoria a viabilidade de re uneração solicitada através de FG. para nova Proposta ao 
75 	CONSAD". A câmara aprova ainda emenda modificativa ao item 2 do parecer: Onde se lê: 
76 	"através de FG"; Leia-se: "através de novo grupo de FG5 já existentes". Em 05/07/2018 - 
77 	vistas aos conselheiros Jonas Cardoso e Jéferson Araujo Sodré, Decisão do Pleno: Por 
78 unanimidade, o Pleno aprova os pareceres 498/CPPMA, 511/CONSAD e 518/CONSAD. 
79 2.3 Processo: 23118.002314/2008-91, Parecer: 513/CONSAD, Assunto: Recurso da 
80 	Decisão da CAOF - acerca do Parecer 496/CAOF (fls. 356), Interessado (a): Prefeitura 
81 	Municipal da Ariquemes, [Requerente: Antonio Cláudio Barbosa Rabelo], Relator(a): 
82 	Conselheira Eleonice de Fátima Dai Magro, Decisão do Pleno: 
83 	Por vinte votos favoráveis, dois contrários e duas abstenções o Pleno aprova o parecer 
84 513/CONSAD. 3. Da Câmara de Legislação e Normas (CLN) 3.11Processo: 
85 	23118.002210/2018-58, Parecer: 514/CLN, Assunto: Memorando 015/201 8/CPPD, de 
86 	11/07/2018. Proposta de alteração da Resolução 196/2018/CONSAD, Interessado: 
87 	Teimo de Moura Passareli e putros, Relatora: Conselheira Daiana Evangelista Rodrigues 
88 	Fernandes, Decisão na cânàra: Na 70a  sessão ordinária, em 19-09-2018, em votação, 
89 por unanimidade de votos favoráveis, a câmara acompanha o parecer 514/CLN cuja 
90 	relatora é favorável à proposta com a emenda apresentada, Decisão do Pleno: O Pleno 
91 	concede vistas do processo ao conselheiro Leonardo Severo da Luz Neto. 3.2 Processo: 
92 23118.002136/2017-99 e 23118.003777/2016-80, Parecer: 506/CLN, Relator(a) de 
93 	vistas: conselheiro Jeferson Araújo Sodré, Assunto: Fluxo Processual dos afastamentos 
94 	docentes, Interessado: Fundação Universidade Federal de Rondônia, e outros, Decisão 
95 	da Câmara: Na 70a  sessão ordinária, em 19-09-2018, por 8 votos favoráveis, nenhum 
96 	contrário e 1 abstenção, a câmara rejeita o parecer 497/CLN e acompanha parecer 
97 506/CLN, Decisão do Pleno: O Pleno concede vistas do processo aos conselheiros 
98 Bruno Milenkovick Caixeiro e Leonardo Severo da Luz Neto. 3.3 Processo: 
99 	23118.001740/2015-36, Parecer: 508/CLN, Relator(a) de vistas: conselheiro Jeferson 

100 Araújo Sodré, Assunto: MI.N°099/15-PF-UNIR - Pagamento de bolsa para servidor 
ioi 	técnico administrativo, Interessado: Pró-Reitoria de Planejamento, Decisão da Câmara: 
102 	Na 70a  sessão ordinária, em 19-09-2018, Em votação, por unanimidade de votos 
103 	favoráveis, a câmara rejeita o parecer 503/CLN e acompanha parecer 508/CLN, Decisão 
104 	do Pleno: Por vinte e dois votos favoráveis e duas abstenções, o Pleno aprova o parecer 
105 508/CLN. 3.4 Processo: 23118.001235/2018-34, Parecer: 507/CLN, Relator(a) de 
106 	vistas: conselheiro Jeferson Araújo Sodré, Assunto: Duplicidade de representação nos 

107 	Conselhos Superiores - Casô omisso no regimento, Interessado: Campus de Guajará- 
108 	Mirim - Mauricio Silva de Souza, Decisão da Câmara: Na 701  sessão ordinária, em 19- 
109 	09-2018, em votação, por unanimidade de votos favoráveis, a câmara rejeita o parecer 
110 	505/CLN e acompanha o parecer 507/CLN. Decisão do Pleno: A Presidência decide 

iii 	retirar o processo de pauta, informando que nomeará comissão que elabore regra geral 
112 sobre o tema para apreciação pelo CONSUN. 4. Da Câmara de Administração, 

113 	Orçamento e Finanças - CAOF. 4.1 Processo: 23118.001474/2017-11, Assunto: 

114 Proposta de Convênio UNIR-FUNDAPE - Minuta de Convênio com a FUNDAPE (FL. 63) 
iis e Parecer da Comissão nomeada pela Portaria 0368/2018/GR/UNIR (Fl. 78), 
116 	Interessado: Reitoria - Ari Miguel Teixeira Ott, Decisão na câmara: Ato Decisório n.° 



117 	222/CAOF/CONSAD, de 05 de outubro de 2018: Aprova minuta de convênio entre a UNIR 
118 	e a Fundação de Apoio e desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária 
119 	no Acre - FUNDAPE, Decisão do Pleno: O conselheiro Jonas Cardoso solicita que esse 
120 	processo seja apreciado em regime de urgência, o que é aprovado por unanimidade. Por 
121 	vinte e um votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção, o Pleno acompanha o Ato 
122 decisório 222/CAOF. O conselheiro Júlio César Barreto Rocha faz declaração de 
123 	abstenção de voto: "Acredito não haver maior facilidade para acolher conscienciosamente 
124 	uma minuta que não se apresenta previamente. Nada vejo contrário a uma viabilidade de 
125 	convênio, mas não vejo como assinar, e em regime de urgência, uma carta branca para 
126 aviar uma vinculação nos mesmos moldes do que foi a Fundação Riomar, que tantos 
127 	desgostos nos deu. Por isso, sem dados, abstenho-me." Às onze horas e quinze minutos, 
128 	o Pleno aprova prorrogação da sessão até as doze horas e trinta minutos. 5. Da Câmara 
129 de Política de Pessoal e Modernização Administrativa - CPPMA. 5.1 Processo: 
130 23118.002265/2016-04 - acompanhado do proc. 23118.001355/2017-51, Parecer: 
131 	509/CPPMA, Assunto: proposta de reestruturação e regimento interno da Diretoria de 
132 	Tecnologia e Informação - DTI, Interessado: Diretoria de Tecnologia e Informação - DTI, 
133 	Relator(a): conselheiro Teimo de Moura Passareli, Decisão na câmara: Na 48a  sessão 
134 	ordinária, em 05-10-2018, por 5 votos favoráveis e 1 contrário, a câmara acompanha o 
135 	parecer em tela, Decisão do Pleno: A Presidência retira esse item da pauta a pedido da 
136 	presidência da câmara, para que seja verificado se o texto que consta como decisão da 
137 CPPMA está realmente em acordo com o que foi aprovado. 5.2 Processo: 
138 	23118.001284/2018-77, Parecer: 51 6/CPPMA, Assunto: Regulamento interno da 
139 	biblioteca setorial Paulo Freire, campus Vilhena, Interessado: Diretoria do Campus de 
140 	Vilhena - Renata Cortinhas Bulhões, Relator(a): Conselheira Joliza Chagas Fernandes, 
141 	Decisão na câmara: Na 48a  sessão ordinária, em 05-10-2018, a Câmara acompanha o 
142 	parecer em tela, fazendo as seguintes emendas: a) Supressiva à expressão "sugerindo a 
143 inclusão no CAPITULO IV do item Desenvolvimento de Coleções voltado para a 
144 	especificidade informacional da Biblioteca", no item "III - PARECER"; b) Substitutiva à 
145 	expressão "Diante do exposto" por "nos termos propostos", Decisão do Pleno: Por vinte 

146 e três votos favoráveis e uma abstenção, o Pleno aprova o parecer 516/CPPMA. 5.3 
147 Processo: 23118.002177/2018-66, Parecer: 517/CPPMA, Assunto: Alteração da 
148 	Resolução 111/CONSAD/2013, TRANSFERÊNCIA DE FCC DA Mpecs para o PGCN DE 
149 ROLIM DE MOURA, Interessado: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 

iso 	Relator(a): Conselheiro João Gilberto de Souza Ribeiro, Decisão na câmara: Na 48a 

isi 	sessão ordinária, em 05-10-2018, a câmara acompanha o parecer em tela cujo relator é 
152 desfavorável à proposta, Decisão do Pleno: Por vinte três votos favoráveis e um 
153 	contrário, o Pleno aprova o parecer 517/CPPMA. 5.4 Processo: 23118.000037/2016-91, 

154 	Parecer: 515/CPPMA, Assunto: Proposta de alteração e flexibilização da jornada de 

155 	trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da UNIR, Interessada: 

156 	Victoria Angelo Bacon e outros, Relator(a): Conselheira Wilma Suely Batista Pereira, 

157 	Decisão na câmara: Na 48a  sessão ordinária, em 05-10-2018, por 3 votos favoráveis e 2 
158 	contrários, a câmara acompanha o parecer em tela. A Câmara orienta estrita observância 
159 	da Instrução Normativa n. 2, de 12 de setembro de 2018 do MPOG, publicado no D.O.U. 
160 em 13/09/2018, Decisão do Pleno: As conselheiras Wilma Suely Batista Pereira e 

161 	Walterlina Barboza Brasil solicitam que esse item seja apreciado em regime de urgência, 
162 	o que é aprovado por unanimidade. Por vinte votos favoráveis e três abstenções, o Pleno 
163 	aprova o parecer 515/CPPMA. O conselheiro Maurício Silva de Souza faz declaração de 
164 	voto favorável: "Sou favorável a flexibilização pois acredito que a qualidade de vida e 
165 	produtividade é melhorada, podendo gerar mais satisfação no trabalho." E para constar, 
166 	eu, Juraci Magalhães Rodrigues, Secretário dos Conselhos Superiores, lavrei a presente 
167 	ata que, lida e aprovada nesta sessão, será assinada por mim e pelo Presidente. 
168 

169 

170 

171 

172 	ConseIi.' "VgueI eixeira OU 	 Juraci Magalhães Rodrigues 

173 	 Presidente 	 Secretário 


