
1 Ata da 96a sessão ordinária do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da 

	

2 	Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. No dia dezessete de outubro de 

	

3 	dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, reuniu-se no Auditório do Campus de 

	

4 	Ji-Paraná, o Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) para a nonagésima sexta sessão 

	

5 	ordinária, sob a presidência do Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott. Compareceram os 

	

6 	seguintes Conselheiros: Vice-presidente: Marcelo Vergotti; Diretores de Núcleos: Jonas 

	

7 	Cardoso, Janne Cavalcante Monteiro (na suplência de José Juliano Cedaro), Júlio César 

	

8 	Barreto Rocha, Luciene Batista Silveira, Petrus Luiz de Luna Pequeno; Diretores de 

	

9 	Campus: Eleonice Dai Magro, Fernanda Bay Hurtado, Maurício Silva de Souza (na 

	

10 	suplência de George Queiroga Estrela), Humberto Hissashi Takeda, João Batista Diniz (na 
11 suplência de João Gilberto de Souza Ribeiro), Jorge Arturo Villena Medrano; 

	

12 	Representantes Docentes no CONSEA: Aldrin Sousa Pinheiro, Alisson Diôni Gomes, 

	

13 	Carlos Alexandre Barros Trubiliano, Kamila Diniz Correia de Araújo, Paulo Aparecido Dias 
14 da Silva; Representante técnico-administrativo: Júlia Rodrigues Cardoso; 

	

15 	Representantes discentes: Shaienne Boiko Lopes (na suplência de Diego Laércio 

	

16 	Souza Carvalho), Evanice de Almeida Pinto, Francisco Kelvim Nobre da Silva; Pró- 

	

17 	reitores: Jorge Luiz Coimbra de Oliveira, Marcele Regina Nogueira Pereira. 1. Processo: 

	

18 	23118.001102/2018-68, Assunto: Eleição de técnicos administrativos para composição do 

	

19 	CONSEA, Posse: Foi dada a posse à representante dos técnico-administrativos Júlia 

	

20 	Rodrigues Cardoso. 2. Informes: O conselheiro Alisson Dioni Comes solicita que a 

	

21 	conselheira empossada faça parte da Câmara de Graduação (CGR), bem como solicita 

	

22 	que outros conselheiros passem a compor a câmara considerando a grande demanda de 

	

23 	processos. Dessa forma, a conselheira Júlia Rodrigues Cardoso e o conselheiro Jonas 
24 Cardoso passam a compor a CGR; O conselheiro Júlio César Barreto Rocha declara: 

	

25 	"Gostaria de informar a esta plenária da criação do novo curso de mestrado do NCH, que 

	

26 	será oferecido com o nome de Mestrado Acadêmico em Filosofia. Dito isto, quero 

	

27 	agradecer a este CONSEA porque foi aqui que passaram os textos, o projeto, analisado e 

	

28 	melhorado, antes de ser recebido, melhorado ainda mais, nestes anos, em que 
29 ampliamos o número de doutores, de suas publicações, e mesmo pessoal com pós- 

	

30 	doutorado, centrando em Filosofia Política a especialidade do novo curso, dividido em 

	

31 	duas linhas bem estritas e isso é um valor. Neste momento em que contamos com duas 

	

32 	demonstrações de respeito desta Universidade à diversidade, ou seja, o manifesto 

	

33 	indígena preocupado com o Brasil, introduzido na sua Língua, tupi--mondé, mas também 

	

34 	dada posse à representante dos servidores técnicos, uma profissional de tradução em 

	

35 	língua brasileira de sinais, temos como certo o propósito da nossa Universidade em 

	

36 	manter a promoção política da diversidade, direcionando os nossos estudos para essa 

	

37 	Sociedade, que parece precisar mais que nunca de contemplar estudas de filosofia, de 

	

38 	diversidade, de teorias políticas. Reitero agradecendo a este Pleno pela generosidade da 

	

39 	aprovação destes estudos, deste nível e temática. Muito obrigado!' O Pleno autoriza a 

	

40 	fala do senhor Uelinton Gavião, cacique do povo indígena Gavião. O Cacique agradece a 

	

41 	oportunidade de poder falar ao CONSEA. Declara que há um grande desafio para os 

	

42 	povos indígenas diante do cenário político. Ele destaca que a UNIR mostrou que a 

	

43 	Universidade é para todos, inclusive os povos indígenas: que a formação acadêmica 

	

44 	propiciada por essa universidade aos povos indígenas permite sua participação; que o 

	

45 	curso de Educação importância do curso de Educação Intercultural Básica Intercultural 

	

46 	possibilita inclusão da sociedade indígena, visão, acompanhamento do avanço do 

	

47 	conhecimento e a recuperação da cultura e dos valores indígenas. Por fim declara que é 

	

48 	importante que a UNIR abra as portas para os povos indígenas de modo a propiciar a 

	

49 	recuperação da história dos povos indígenas. 3. Dos processos do Plenário 3.1 

	

50 	Resolução 539/CONSEA - ad referendum do Plenário, Processo: 23118.003929/2017- 

	

51 	25 - Volumes 1, II e III, Parecer: 2288/CGR, do relator conselheiro Alisson Dioni Gomes, 

	

52 	Assuntos: a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, Interessado: 

	

53 	Departamento de Ciências Humanas e Sociais - DCHS - Campus de Ji-Paraná, Parecer: 

	

54 	2288/CGR, do relator conselheiro Alisson Dioni Comes, Decisão do Pleno: O Pleno 

	

55 	autoriza a fala das servidoras Alessandra Carvalho de Meio Dias e Naiara dos Santos 



	

56 	Nienow que explicam a necessidade do pedido para as resoluções ad referendum. Por 
57 unanimidade, o Pleno homologa a Resolução 539!CONSEA. 3.2 Resolução 
58 540/CONSEA - ad referendum do Plenário, Processo: 23118.002905/2016-78, 

	

59 	Parecer: 2288/CGR - conselheiro Alisson Dioni Gomes, Assunto: Instituir o Laboratório 
60 Didático-Pedagógico Brinquedoteca Quintal do Brincar Curumim, 

	

61 	Interessado: Departamento de Ciências Humanas e Sociais - DCHS - Campus de Ji- 
62 Paraná, Decisão do Pleno: Por unanimidade, o Pleno homologa a Resolução 

	

63 	540/CONSEA. 3.3 Resolução 541/CONSEA - ad referendum do Plenário, Processo: 
64 23118.001742/2017-97, Parecer: 2288/CGR - conselheiro Alisson Dioni Gomes, 

	

65 	Assunto: Instituir o Laboratório Didático Interativo de Ciências LADIC, Interessado: 

	

66 	Departamento de Ciências Humanas e Sociais - DCHS - Campus de 11-Paraná, Decisão 
67 do Pleno: Por unanimidade, o Pleno homologa a Resolução 541/CONSEA. 3.4 

	

68 	Resolução 542/CONSEA - ad referendum do Plenário, Processo: 23118.002144/2017- 

	

69 	35, Parecer: 2288/CGR - conselheiro Alisson Dioni Gomes, Assunto: Instituir o 

	

70 	Laboratório Didático de Ciências, Humanidades e Matemática Aplicadas à Educação - 

	

71 	LACIHM, Interessado(a): Departamento de Ciências Humanas e Sociais (DCHS) e ao 

	

72 	Departamento de Matemática e Estatística (DME) no Campus de Ji-Paraná, Decisão do 

	

73 	Pleno: Por unanimidade, o Pleno homologa a Resolução 542/CONSEA. 3.5 Resolução 
74 543ICONSEA - ad referendum do Plenário, Processo: 23118.001202/2007-31, 

	

75 	Parecer: 2288/CGR - conselheiro Alisson Dioni Gomes, Assunto: Mudança do nome do 

	

76 	Laboratório Didático Curumi, Interessado: Departamento de Ciências Humanas e 

	

77 	Sociais - DCHS do Campus le Ji-Paraná, Decisão do Pleno: Por unanimidade, o Pleno 

	

78 	homologa a Resolução 543/eÕNSEA. 4. DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CONSEA 
79 4.1 Processo: 23118.003534/2017-22, Parecer: n° 2299/CONSEA, Procedência: 

	

80 	Reitoria, Assunto: Recurso Administrativo, Interessado: Simone Marçal Quintino, 

	

81 	Relatora: Cláudia Justus Torres Pereira, Decisão do Pleno: Por onze votos favoráveis, 
82 um contrário e dez abstenções, o Pleno aprova o parecer 2299/CONSEA. 5. DA 
83 SECONS 5.1 Processo: 23118.000711/2017-19, Assunto: Revogar Resolução 

	

84 	321/CONSEA - Regimento do CEPEU - Memorando 013/SECONS/2018, Decisão do 

	

85 	Pleno: Por vinte e um votos favoráveis e uma abstenção, o Pleno revoga a Resolução 

	

86 	321/CONSEA. As onze horae quinze minutos, o Pleno aprova prorrogação da sessão 
87 por uma hora. 6. DA AMARA DE GRADUAÇÃO - CGR. 6.1 Processo: 

	

88 	23118.004750/2014-42 	Pecer 2237/CGR, Assunto: "Regimento Interno do Núcleo 

	

89 	Estruturante do Departamertb de Química", Interessado: Adaiane Spinelli e outros, 

	

90 	Relator: Conselheiro Diego Laércio Souza Carvalho, Decisão da Câmara: Na 164a 

	

91 	sessão, em 21.03.2018, a Câmara acompanha o parecer tela, cujo relator é "de parecer 

	

92 	FAVORÁVEL a proposta de Regimento Interno do Núcleo Estruturante do Departamento 

	

93 	de Química, Decisão do Pleno: Por unanimidade, o Pleno aprova o parecer 2237/CGR. A 

	

94 	conselheira Luciene Batista da Silveira solicita que o item 6.2 seja apreciado em regime 

	

95 	de urgência, o que é aprovado por unanimidade. 6.2 Processo: 23118.000301/2017-78, 

	

96 	Parecer: 2235/CGR, Assunto: Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Química, 

	

97 	Interessado: Departamento de Química / Sheila Barreto Cuterres, Relator: Conselheiro 

	

98 	Leonardo Severo da Luz Neto, Decisão da Câmara: Na 164a  sessão, em 21.03.2018, a 

	

99 	Câmara acompanha o parecer tela, cujo relator é de "parecer favorável à aprovação do 

	

100 	Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química nos termos dos presentes 
101 autos e submeto tal parecer à apreciação e juízo melhor desta Câmara de 

	

102 	Graduação/CONSEA e, para tanto recomendo: 1 - Aprovar a Reformulação do Projeto 

	

103 	Pedagógico do Curso de Química nos termos dos presentes autos; 2 - Aprovar o 

	

104 	Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Química; 3 - Aprovar o 

	

105 	Regimento do Estágio Curricular de Docência do Curso de Licenciatura em Química; 4 - 
106 Aprovar o Regimento das Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento em Áreas 

	

107 	Específicas —ATPE e 5—Aprovar o Regimento Interno do Núcleo Docente Estruturante - 

	

108 	NDE.Finalizando, seja o Processo 23118.004511/2016-54 desapensado destes autos e 

	

109 	encaminhado ao Departamento de Química.", Decisão do Pleno: Em votação, o Pleno 

	

110 	aprova o parecer 2235/CGR por unanimidade. 0 conselheiro Aldrin de Souza Pinheiro 



	

111 	propõe emenda aditiva ao parecer as seguintes informações: "PERíODO MÁXIMO DE 
112 INTEGRALIZAÇÃO: Doze semestres; MODOS E PERIODO DE INGRESSO: entrada 
113 anual com ingresso no primeiro semestre do ano letivo; NUMERO DE VAGAS: 50 
114 (cinquenta) vagas". A emenda é aprovada por unanimidade. 6.3 Processo: 

	

115 	23118.001660/2014-08, Parecer: 2242/CGR, Procedência: Diretoria do Campus de 

	

116 	Rolim de Moura, Assunto: Reformulação do projeto Político Pedagógico do curso de 

	

117 	Medicina Veterinária, Interessado: Sandro de Vargas Schons, Relatora: Conselheira 

	

118 	Eleonice de Fátima Dai Magro, Decisão da Câmara: Na 164a sessão, em 21.03.2018, a 

	

119 	Câmara acompanha o parecer tela, cuja relatora é de parecer favorável à: "à adequação 

	

120 	da Matriz Curricular na forma como se apresenta às fls. 898 e 899, Decisão do Pleno: 
121 Por unanimidade, o Pleno aprova o parecer 2242/CGR. 6.4 Processo.-
122 

	

rocesso:
122 	23118.001361/2017-16, Parecer: 2246/CGR, Relator: Conselheiro Aldrin de Sousa 

	

123 	Pinheiro, Assunto: Relatório circunstanciado da turma especial/PARFOR - de Letras 

	

124 	Língua Materna Indígena, doravante denominada como Letras Língua Portuguesa e suas 

	

125 	Literaturas, Interessado: Rosinete Vasconcelos Costa, Decisão da Câmara: Na 164a 

	

126 	sessão, em 21.03.2018, a Câmara acompanha o parecer tela, cujo relator é de parecer 
127 "FAVORÁVEL à convalidação dos atos praticados quando da implantação da turma 
128 especial PARFOR de Letras Língua Materna indígena - doravante denominada como 

	

129 	Letras Língua Portuguesa e suas licenciaturas nos seguintes termos: Convalidação das 

	

130 	matrículas dos alunos que foram efetivadas no segundo semestre de 2010;Convalidação 

	

131 	das aulas ministradas por docentes da UNIR;Convalidação das aulas ministradas pelo 

	

132 	professor Waldiney Farias Braga; Aprovação de rematrícula dos alunos para solicitação 

	

133 	de refinanciamento da turma à CAPES para retorno das aulas; Aprovação do retorno das 

	

134 	aulas da turma especial PARFOR, modalidade presencial, do curso de Letras para 

	

135 	formação de professores do, Licenciatura em Língua Portuguesa e suas literaturas, 

	

136 	anteriormente denominada Língua Materna Indígena, uma vez que o PPC foi modificado, 

	

137 	adequando-se ao curso reular de Letras Português existente na UNIR; Que os 
138 departamentos que tenham curso com turma PARFOR matriculem os alunos em 

	

139 	disciplinas nos cursos regulares e/ou ofertem de forma condensada as disciplinas que 

	

140 	ainda não foram cursadas, caso haja possibilidade e disponibilidade de professor.", 

	

141 	Decisão do Pleno:Por unaniiidade, o Pleno aprova o parecer 2246/CGR. O conselheiro 

	

142 	Jorge Arturo Villena Medrartà  solicita que o item 6.5 seja apreciado em regime de 

	

143 	urgência, o que é aprovadcpor unanimidade. 6.5 Processo: 23118.001267/2018-05, 

	

144 	Parecer: 2310/CGR, Assur$to: Minuta de Proposta de Calendário Acadêmico 2019, 

	

145 	Interessado(a): Pró-Reitoria 	Graduação, Relator: Conselheiro Jorge Arturo Villena 

	

146 	Medrano, Decisão da Câmara: Na 169a sessão ordinária, em 18-09-2018, a câmara 

	

147 	acompanha o parecer em tela, Decisão do Pleno: Por unanimidade, o Pleno aprova o 
148 parecer 2310/CGR. 6.6 Processo: 23118.003707/2016-21, Relator originário: 

	

149 	Conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano - 2264/CGR, Relator de vistas: Aldrin de 

	

150 	Souza Pinheiro - 2285/CGR, Assunto: Reformulação - PPC de Licenciatura em Física, 

	

151 	Interessado: Campus de Ji-Paraná - Ricardo de Sousa Costa, Decisão da Câmara: Na 

	

152 	169a sessão ordinária, em 18-09-2018, a câmara acompanha o parecer 2285/CGR e 

	

153 	rejeita o parecer 2264/CGR, Decisão do Pleno: Por unanimidade, o Pleno aprova o 

	

154 	parecer 2285/CGR. As doze horas e quinze minutos, o Pleno suspende a sessão 

	

155 	retorna às quatorze horas e quinze minutos. 6.7 Processo: 23118.001722/2018-0 

	

156 	Parecer: 2296/CGR, Assunto: Alteração de data de ingresso - Curso de Ciências 

	

157 	Contábeis, Interessado: Campus de Vilhena - Sérgio Cândido de Gouveia Neto, Relator: 

	

158 	Conselheiro Aldrin de Sousa Pinheiro, Decisão da Câmara: Na 169a  sessão ordinária, em 

	

159 	18-09-2018, por unanimidade, a câmara acompanha o parecer em tela, cujo relator é "de 

	

160 	parecer favorável à alteração período de ingresso na UNIR para os alunos do curso de 

	

161 	Ciências Contábeis do campus de Vilhena do segundo semestre para o primeiro semestre 

	

162 	de cada ano, com a retificação do item 6 da Resolução 458/CONSEA/2016, que passa a 

	

163 	ter a seguinte redação: Ingresso: 10  semestre.", Decisão do Pleno: Por unanimidade, o 

	

164 	Pleno aprova o parecer 2296/CGR. 6.8 Processo: 23118.000688/2016-81, Parecer: 

	

165 	2260/CGR, Assunto: Reformulação de Projeto Pedagógico de Curso de História - 



166 Atendimento ao Protocolo de Compromisso/MEC, Interessado: João Maurício Comes 

	

167 	Neto, Relatora: Conselheira Eleonice de Fátima Dai Magro, Decisão da Câmara: Na 

	

168 	169a sessão ordinária, em 18-09-2018, a câmara acompanha o parecer em teia, Decisão 

	

169 	do Pleno: Por unanimidade, ao Pleno aprova o parecer 2260/CGR. O conselheiro Alisson 

	

170 	Dioni Gomes apresenta emenda supressiva: Onde se lê: "Licenciatura Plena em História", 

	

171 	Leia-se: "Licenciatura em História", a qual é aprovada por unanimidade. 6.9 Processo: 
172 23118.000695/2017-64, Parecer: 2295/CGR, Assunto: "Criação do Laboratório de 

	

173 	Prática do Ensino de História", Interessado: Campus de Rolim de Moura - Adriane 

	

174 	Pesovento Relator: Conselheiro Diego Laércio Souza Carvalho, Decisão da Câmara: Na 

	

175 	169a sessão ordinária, em 18-09-2018, a câmara acompanha o parecer em teia, Decisão 

	

176 	do Pleno: Por unanimidade, o Pleno aprova o parecer 2295/CGR. 6.10 Processo.- 
177 

	

rocesso:
177 	23118.003273/2017- 41, Parecer: 2300/CGR, Assunto: Alteração do Projeto Pedagógico 

	

178 	do curso de Ciências Contábeis, Interessado: Campus de Cacoai - Maria Bernadete 

	

179 	Junkes, Relator: Conselheira Cláudia Justus Torres Pereira, Decisão da Câmara: Na 

	

180 	169a sessão ordinária, em 18-09-2018, a câmara acompanha o parecer em tela e faz a 

	

181 	seguinte emenda: o tempo mínimo para integralização do curso será de 8 semestres e o 

	

182 	máximo será de 12. Decisão do Pleno: Por unanimidade, o Pleno aprova o parecer 

	

183 	2300/CGR. O conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano solicita que o item 6.11 seja 

	

184 	apreciado em regime de urgência, o que é aprovado por unanimidade. 6.11 Processo: 

	

185 	23118.002197/2018-37, Parecer 2338/CGR, Assunto: Finalização da Ordem de Serviço 

	

186 	n° 007/2018/DEJOR/UNIR, de 09 de maio de 2018 (Extinção do curso de Jornalismo no 

	

187 	Campus de Vilhena), Interessado: Departamento de Jornalismo - Vilhena, Relator(a).- 
188 

	

elator(a):
188 	Conselheiro Aidrin de Sousa Pinheiro, Decisão da Câmara: Na 1701  sessão ordinária, em 

	

189 	04-10-2018, por unanimidade a câmara acompanha o parecer em teia, Decisão do 

	

190 	Pleno: Por dezoito votos favoráveis, dois votos contrários e duas abstenções, o Pleno 

	

191 	aprova o parecer 2338/CGR. O conselheiro Francisco Kelvim Nobre da Silva faz 

	

192 	declaração de voto: "Justifico meu voto contrário ao parecer por ser contrário à extinção 

	

193 	de qualquer curso na UNIR. Acreditamos junto a comunidade de discentes do curso que a 

	

194 	abertura do curso em Porto 1  Velho, não obriga o término do mesmo em Vilhena". A 

	

195 	conselheira Evanice de Almeida Pinto faz declaração de voto: "Justifico meu voto contrário 
196 ao parecer por ser uma pauta de extinção de qualquer curso na UNIR. A comunidade 

	

197 	discente do curso deseja a aertura do curso em Porto Velho, mas não concorda com o 

	

198 	término do mesmo em ViIhera". A conselheira Janne Cavalcante Monteiro solicita que o 

	

199 	item 6.12 seja apreciado em regime de urgência, o que é aprovado por unanimidade. 6.12 
200 Processo n.°  23118.000906/2018-40, Parecer: 2286/CGR, Assunto: "Memorando 

	

201 	001/NDE-MED/UNIR, de 20/03/2018. Proposta de novo Projeto Pedagógico de Curso de 

	

202 	Medicina", Interessado: Departamento de Medicina - Profa dra Ana Lucia Escobar, 

	

203 	Relator: Conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano Na 1701  sessão ordinária, em 04-10- 

	

204 	2018, por unanimidade a cânara acompanha o parecer em teia, Decisão do Pleno: Por 

	

205 	unanimidade, o Pleno aprova  parecer 2286/CGR. O conselheiro Alisson Dioni Comes 

	

206 	solicita que os itens 6.13 e.14 sejam apreciados em regime de urgência, o que é 

	

207 	aprovado por unanimidade. 613 Processo: 23118.003628/2017-00, Parecer: 2342/CGR, 

	

208 	Assunto: Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências Sociaisi 

	

209 	Interessado: Luis Fernando Novoa Garzon, Relator: Conselheiro Alisson Diôni Gomes, 

	

210 	Decisão da Câmara: Na 170a sessão ordinária, em 04-10-2018, por unanimidade a 

	

211 	câmara acompanha o parecer em tela, Decisão do Pleno: Por unanimidade o Pleno 

	

212 	aprova o projeto pedagógico do curso de bacharelado em ciências sociais. O Pleno 

	

213 	aprova também emenda substitutiva quanto ao turno de oferta do curso: a permanência 

	

214 	no turno noturno obteve quatorze votos favoráveis, sendo considerado aprovado; já a 

	

215 	mudança para o período matutino obteve três votos favoráveis, sendo considerada 

	

216 	rejeitada. Houve quatro abstenções. O conselheiro Petrus Luiz de Luna Pequeno declara 

	

217 	voto: "Voto declarado de abstenção quanto ao voto velativo a mudança de período do 

	

218 	curso de bacharelado em Ciências sociais". A conselheira Eleonice de Fátima Dai Magro 

	

219 	declara voto: "Declaração/justificativa de abstenção quanto ao turno do Curso de Ciências 

	

220 	Sociais/bacharelado em virtude da ausência de clareza sobre a decisão do Departamento 



221 sobre este ponto." 6.14 Processo: 23118.003627/2017-57, Parecer: 23431CGR, 

222 	Assunto: Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, 
223 	Interessado: Luis Fernando Novoa Garzon, Relator: Conselheiro Alisson Diôni Gomes, 
224 	Decisão da Câmara: Na 170a sessão ordinária, em 04-10-2018, por unanimidade a 
225 câmara acompanha o parecer em tela, Decisão do Pleno: Por unanimidade o Pleno 
226 	aprova o projeto pedagógico do curso de licenciatura em ciências sociais. O Pleno aprova 
227 	também emenda substitutiva: o turno de funcionamento do curso será noturno. 7. Da 
228 Câmara de Pós-graduação - CPG 7.1 Processo: 23118.003529/2017-10, Parecer: 
229 22911CPG, Assunto: Proposta de criação de Pós-Graduação Stricto Sensu, modalidade 
230 Doutorado Multidisciplinar/lnterdisciplinar em Ciências Sociais e Humanidades, 
231 	Interessado: docente Wa!terlina Barboza Brasil, Relator: Conselheiro Humberto Hissashi 
232 Takeda, Decisão da Câmara: Na 741  sessão, em 18-09-2018, a Câmara acompanha o 
233 	parecer em tela cujo relator é favorável à proposta, Decisão do Pleno: Por vinte e dois 
234 votos favoráveis, o Pleno aprova o parecer 2291/CFG. 7.2 Processo: 
235 	23118.002298/2018-16, Parecer: 2291/CPG, Assunto: concessão de título doutor honoris 

236 	causa a Yedda Maria Pinheiro Borzacov, Interessado: Antônio Cláudio Rabeilo, Relator: 
237 	Conselheiro Petrus Luiz de Luna Pequeno, Decisão da Câmara: Na 74a  sessão, em 18- 
238 	09-2018, a Câmara acompanha o parecer em tela cujo relator é favorável à concessão do 
239 título proposto, Decisão do Pleno: Por unanimidade, o Pleno aprova a concessão do 
240 	título doutor honoris causa a Yedda Maria Pinheiro Borzacov. O conselheiro Francisco 
241 	Kelvim Nobre da Silva declara: "Sou contrário à proposta apesar de reconhecer e 
242 	respeitar a história de vida e de dedicação de Yedda ao patrimônio histórico e cultural do 
243 	estado. Na minha opinião o título reforça a história dos pioneiros e desbravadores, que 
244 	pertence a poucos e não a história antiga do nosso território, e de reconhecimento dos 
245 	povos indígenas que aqui estavam e continuar negando e perpetuando a exclusão e 
246 	legitimando o discurso de msacre a esses povos. Apesar disso, meu voto foi favorável 
247 	por estar explicando minha àpinião a outros membros desse conselho". 7.3 Processo: 
248 	23118.002297/2018-63, Parecer: 2301/CPG, Assunto: Concessão de título de doutor 
249 honoris causa a Abnael Machado de Lima, Interessado: Abnael Machado de Lima, 
250 	Relator: Conselheiro Paulo 1  Aparecido Dias da Silva, Decisão da Câmara: Na 74 
251 	sessão, em 18-09-2018, a Câmara acompanha o parecer em tela cujo relator é favorável 
252 	à concessão do título propo4tb, Decisão do Pleno: Por unanimidade, o Pleno aprova a 
253 	concessão de título de doutdr honoris causa a Abnael Machado de Lima. 7.4 Processo: 
254 	23118.001871/2016-02, Parecer: 2297/CPG, Assunto: Proposta: elaboração de proposta 
255 	de ações afirmativas napós- raduação, Interessado: Valdir Aparecido de Souza, Relator 
256 	(a): João Gilberto de Souza Ribeiro, Decisão da Câmara: Na 74a sessão ordinária, em 
257 	18.09.2018, a câmara acom anha o parecer em tela, cujo relator é favorável à proposta 
258 	com as alterações feitas à minuta apresentada, Decisão do Pleno: O pleno retira o 
259 	processo de pauta rediscutir a matéria com coordenadores de pós-graduação. Esta ata foi 
260 	lida e aprovada nesta sessão. Não havendo nada mais a tratar, às dezoito horas, a 
261 	sessão é encerrada. E para constar, eu, Juraci Magalhães Rodrigues, Secretário dos 
262 	conselhos superiores, lavrei a presente ata segué assinada por mim e pelo presidente. 
263) 
264 
265 
266 	Conselheiro âji MigfeI Teixeira Ott 	 Juraci Magalhães Rodrigues 
267 	 are idente 	 Secretário 


