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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CONSELHO
SUPERIOR ACADÊMICO (CONSEA) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA (UNIR)

Aos 12 dias do mês de março do ano de 2019, às 10 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Reitoria
da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em sua Sede na Avenida Presidente Dutra, 2965, Bairro
Centro, Porto Velho/RO, realizou-se a septuagésima sexta sessão ordinária da Câmara de Pós-Graduação,
sob a Presidência do Conselheiro José Juliano Cedaro. Compareceram os conselheiros: Humberto Hissashi
Takeda, João Gilberto de Souza Ribeiro, Ká�a Sebas�ana Carvalho dos Santos Farias (na suplência do
conselheiro Carlos André da Silva Müller), Luciene Ba�sta da Silveira, Maurício Silva de Souza (em
suplência do conselheiro George Queiroga Estrela), Petrus Luiz de Luna Pequeno. O Presidente iniciou os
trabalhos com os seguintes pontos: 1. Informes: foi apresentado o Comunicado da SECONS aos
conselheiros cujo teor trata de orientações aos mesmos quanto ao trâmite de processos no SEI, bem
como acerca da operacionalização da SECONS. O secretário informou que o referido documento fora
enviado por e-mail. O presidente informa que o mapeamento de atos para revogação (determinado pelo
plenário do CONSEA) ainda está a ser feito em função de inúmeras mudanças e imprevistos (SEI, SIGAA,
Comissões, jubilamentos, PDI, etc). O conselheiro Maurício convida a todos para par�ciparem do 1°
Congresso de Formação Docente que será realizado no período de 02 a 05 de abril em Guajará-Mirim. O
conselheiro João Gilberto informa sobre a opção de acessar o SEI via celular; 2. Processo:
999553731.000005/2018-46, Parecer: 1/2018/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI, Assunto:
Proposta de curso de pós-graduação em Conservação e Uso de Recursos Naturais (PGGReN), com as
seguintes especificidades: a) Modalidade: Mestrado Acadêmico; b) Sistema de Oferecimento: presencial;
c) Modo de financiamento: gratuito. Interessado: Departamento de Biologia - NUSAU - Rubiani de Cássia
Paggoto, Relator (a): conselheiro Petrus Luiz de Luna Pequeno, Decisão: a câmara por unanimidade
acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável; 3. Processo: 99955142-
B.000001/2018-46, Parecer: 2353/CPG/CONSEA, Assunto: Doutorado profissional em Educação Escolar,
Interessado: Departamento de Educação - Juracy Machado Pacífico, Relator (a): conselheiro George
Queiroga Estrela, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo relator é de
parecer favorável; 4. Processo: 99991580.000036/2019-61, Parecer: 2321/CPG/CONSEA, Assunto:
Proposta de alteração do ar�go 87 do Regimento Geral, no que se refere às matrículas especiais,
Interessado: NUCSA - Carlos André da Silva Müller, Relator (a): conselheiro George Queiroga Estrela,
Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável
fazendo a seguinte emenda: modifica�va – onde se lê: “As matrículas para alunos especiais nos
programas de pós-graduação stricto sensu… CPG/CONSEA”, leia-se: “As matrículas para alunos especiais
nos programas de pós-graduação stricto sensu são norma�zadas por meio de resolução do Conselho
Superior Acadêmico - CONSEA”; 5. Processo: 99955875.000019/2019-54, Parecer:
1/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Projeto de Curso de Pós-graduação Lato
sensu: Residência Mull�profissional em Saúde da Família, Interessado: Departamento de Enfermagem,
Relator (a): conselheiro Maurício Silva de Souza, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o
parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável. 6. Processo: 99955366b.000002/2019-47, Parecer:
2/2019/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR Assunto: Proposta de Alteração do Regimento do
Programa de Pós-graduação em Psicologia, Interessado: MAPSI - NUSAU, Relator (a): conselheiro
Humberto Hissashi Takeda, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo
relator é de parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a
reunião, da qual, para constar, eu, Juraci Magalhães Rodrigues, secretário dos Conselhos Superiores,
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lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo presidente desta câmara
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
26/03/2019, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente, em 27/03/2019, às
10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0086761 e
o código CRC D3450052.
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