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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 173ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE 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 14 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 centésima septuagésima terceira sessão ordinária da Câmara de
Graduação, sob a Presidência do conselheiro Alisson Dioni Gomes. Compareceram os conselheiros Aldrin
de Souza Pinheiro, Eleonice de Fá�ma Dal Magro, Evanice de Almeida Pinto, Jonas Cardoso, Sandro
Adalberto Colferai (na suplência do conselheiro Jorge Arturo Villena Medrano), Jorge Luiz Coimbra, Júlia
Rodrigues Cardoso e Júlio César Barreto Rocha. Registrada a presença da comissão do Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) da UNIR, com autorização de fala, para informar o andamento dos
trabalhos a�nentes ao referido plano, além da presença dos advogados Rafael Agos�ni (referente ao
processo da discente Alice Estrela) e Márcio Augusto de Souza Melo (referente ao processo de ex�nção
do DINTEC e do DESC). 1. Informes: a) o presidente informou da sua renúncia ao cargo de conselheiro
devido ao obje�vo de focar nas a�vidades acadêmicas. O vice-presidente, conselheiro Aldrin Pinheiro, irá
assumir o cargo de presidente; b) O conselheiro Júlio César Barreto Rocha informa também a sua úl�ma
par�cipação como membro da câmara pela necessidade de maior enfoque na sua vida acadêmica e dá os
seguintes informes: 1. Dizer da tristeza de ver afastado o Conselheiro presidente Alisson, que renunciará,
uma vez que desde que foi membro representante dos discentes, contávamos com a mesma atuação
rigorosa; mas digo da alegria pela con�nuidade do trabalho de líder nesta CGR, pelo vice, Conselheiro
Aldrin, que decerto será o �tular. 2. Dizer da minha própria finalização, na par�cipação desta Câmara,
dado o final do meu mandato, nestes próximos dias, e são dez anos de gestão, desde a chefia do meu
departamento até as duas eleições à Diretoria do Núcleo de Ciências Humanas. 3. Fazer constar a minha
preocupação com a situação do Curso de Letras Inglês, do DLE, pois está com nota baixíssima, correndo
sérios riscos, seja pelo resultado ENADE, pela aposentadoria não renovada de duas vagas, dois outros
docentes na iminência de se aposentarem, mescla de interesses diversos em mesmo departamento, etc.
Em geral, procuramos destacar aqui vitórias e alegrias, mas quero deixar claro que as perdas possíveis
estão na mesa, é advirto que a perda desse curso será uma catástrofe nacional, e deveremos agir na
intenção de apoiar os pleitos do DLE, que não são poucos nem simples; c) seguindo com os informes, a
conselheira Eleonice se despede da condição de conselheira e aproveita para convidar a todos para a
programação de aniversário do campus de Cacoal no período de 27 a 30 de março; d) foi apresentado um
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; e) o conselheiro Aldrin apresenta um indica�vo ao
presidente solicitando inclusão do processo nº 99955384.000003/2019-73 na pauta. O secretário informa
que inclusão de pauta não tem previsão regimental; que em verdade, é o contrário, que os processos
devem ser previamente entregues à SECONS para inclusão na pauta, a ser assinada pela presidência, o
que não ocorreu em relação ao processo de nº 99955384.000003/2019-73. O professor Juliano Cedaro,
diretor do Núcleo de Saúde, informa que se o processo não entrar em pauta, a universidade poderá
perder 4 vagas de concurso. O presidente afirma não se sen�r seguro em liberar a inclusão de pauta
diante da explicação do secretário da SECONS. O conselheiro Jorge afirma que formalmente não pode ser
feito. O presidente coloca em votação e a câmara vota a favor da inclusão de pauta. A conselheira Júlia
destaca que ao liberar a inclusão de pauta, a câmara infringe o regimento, entretanto acredita que uma
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vez não incluso o item, o prejuízo para a universidade estará configurado. Diante do exposto o presidente
afirma concordar com a posição da SECONS, porém tendo em vista a situação apresentada, coloca em
votação o indica�vo e, em tempo, a câmara vota pela inclusão. Com isso, os itens de 2 a 7 da pauta e
mais o processo 99955384.000003/2019-73 serão discu�dos em bloco. Ordem-do-dia: 2. Processo:
99991580.000002/2018-95, Parecer: 12/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto:
Titulação de vaga para concurso público docente, Interessado: Mirella Nunes Giracca, Relator (a):
conselheiro Alisson Diôni Gomes, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela,
cujo relator é de parecer favorável. 3. Processo: 99991580.000042/2019-18, Parecer:
14/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Abertura de concurso para professor
do magistério superior, Interessado: Campus Vilhena – Curso Administração – Códigos de vaga 932280 e
932281, Relator (a): conselheiro Júlio Cesar Barreto Rocha, Decisão: a câmara por unanimidade
acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável. 4. Processo: 99991580.000046/2018-
15, Parecer: 10/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Concurso Público
Professor Magistério Superior, Interessado: Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção –
André Grecco Carvalho, Relator (a): conselheiro Júlio César Barreto Rocha, Decisão: a câmara por
unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável. 5. Processo:
99955892.000028/2019-37, Parecer: 22/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto:
Concurso para Contratação de Professor Permanente – DACC, Interessado: Departamento Acadêmico de
Ciência da Computação, Relator (a): conselheiro Sandro Adalberto Colferai, Decisão: a câmara por
unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável. 6. Processo:
99955384.000004/2019-18, Parecer: 21/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR Assunto:
Informação do perfil da vaga para concurso, Interessado: Departamento Acadêmico de História – Porto
Velho, Relator(a): conselheiro Alisson Diôni Gomes, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o
parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável. 7. Processo: 99955853.000042/2018-16, Parecer:
18/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR Assunto: Manifestação de interesse para
realização de concurso público para o magistério superior, Interessado: Departamento Acadêmico de
Ciências Contábeis – Porto Velho, Relator(a): conselheiro Alisson Diôni Gomes, Decisão: a câmara por
unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável. Processo incluído na
pauta: 99955384.000003/2019-73. Assunto: Manifestação de interesse para realização de concurso
público para o magistério superior. Parecer: 23/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR,
Interessado: Departamento Acadêmico de Medicina - Porto Velho. Relator(a): conselheiro Alisson Diôni
Gomes, Decisão: a câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer
favorável. Sendo assim, todo o bloco é aprovado pela câmara por unanimidade. 8. Processos:
9991020424.000002/2018-94 e 999119574.000001/2018-00, Parecer:
20/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Recurso à Câmara de Graduação,
Interessado: Discente Fernando Casteluber, Relator(a): conselheira Júlia Rodrigues Cardoso, Decisão:
considerando os ar�gos 12, 18 e 56 do Regimento do CONSEA, a câmara concede vista do processo ao
conselheiro Jonas Cardoso. 9. Processo: 99991580.000033/2018-46, Parecer: 2373/CGR/CONSEA,
Assunto: Recurso – Autorização para cursar integralmente estágio curricular supervisionado na UFPB,
Interessado: Discente Alice Cris�na Estrela de Oliveira, Relator(a): conselheiro Jonas Cardoso, Decisão: a
câmara por unanimidade acompanha o parecer em tela, cujo relator é de parecer favorável com a
seguinte emenda: "favorável nos termos do acordo celebrado com a UFPB para o internato médico,
constante do processo nº 999119567.000049/2018-07". Às 16h18 o presidente prorroga a sessão por 30
minutos. 10. Processo: 99991580/000038/2019-50, Parecer: 2356/CGR/CONSEA, Assunto:
Acompanhamento de Deliberações de Conselhos Superiores – Memorando 022/AUDIN/UNIR/2017,
Interessado: AUDIN, Relator(a) originário(a): conselheiro Aldrin de Souza Pinheiro – Parecer 2356/CGR/,
Relator(a) de vistas: Conselheiro Júlio Cesar Barreto Rocha - Parecer de vistas
16/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR Decisão: a câmara acompanha o parecer 2356,
cujo relator é de parecer favorável com a emenda supressiva (sete favoráveis e um contrário) – excluem-
se os termos modificação, desa�vação, ex�nção e fusão. Às 16h54 o presidente prorroga a sessão para as
17h45. 11. Processo: 99991580.000020/2019-58, Parecer: 2269/CGR/CONSEA, Assunto: Ex�nção dos
Departamentos  de Saúde Cole�va (DESC) e Interdisciplinar de Tecnologia e Ciências (DINTEC),
Interessado: UNIR, Relator(a) originário(a): Conselheira Alessandra Carvalho de Souza Melo Dias –
Parecer 2269/CGR, Relator(a) de vistas: Conselheiro Júlio César Barreto Rocha – Parecer de vistas
15/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Decisão: a câmara, por 04 votos favoráveis,
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acompanha o parecer 15/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, cujo relator é
"DESFAVORÁVEL à aprovação do pleito de ex�nguir os departamentos [...]"; e por 03 votos favoráveis,
rejeita o Parecer 2269/CGR, cuja relatora é "FAVORÁVEL à sua aprovação" [da ex�nção]. Houve 01
abstenção. O conselheiro Jonas declarou: “Declaro que sou favorável ao primeiro parecer: 2269”. Às
17h52 a sessão é suspensa até as 9h do dia 13/03/2019. Às 9h do dia 13/03/2019 a sessão é retomada e
o presidente segue com a presença do presidente e dos conselheiros Eleonice de Fá�ma Del Magro,
Evanice de Almeida Pinto, Jonas Cardoso, Jorge Arturo Villena Medrano, Jorge Luiz Coimbra Oliveira, Julio
César Barreto Rocha e Júlia Rodrigues Cardoso 12. Processo: 999119619.000003/2018-27 (nº SINGU:
23118.002971/2018-18), Parecer: 8/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto:
Projeto Pedagógico de Curso de Jornalismo, Interessado: UNIR, Relator(a) originário(a): Conselheiro
Jorge Arturo Villena Medrano, Decisão: por unanimidade a câmara acompanha o parecer em tela, cujo
relator é de parecer favorável. 13. Processos: 99955142.000013/2018-71 e 99955142.000018/2018-01,
Parecer: 24/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Proposta de Resolução,
Interessado: Mariana Marques Ferreira, Relator(a) originário(a): Conselheiro Alisson Diôni Gomes,
Decisão: considerando os ar�gos 12, 18 e 56 do Regimento do CONSEA, a câmara concede vista do
processo ao conselheiro Júlio Rocha. 14. Processo: 99955142.000016/2018-12, Parecer: 2364/CGR,
Assunto: Proposta de Resolução, Interessado: Jorge Luiz Coimbra de Oliveira, Relator(a) originário(a):
Conselheiro Alisson Diôni Gomes, Decisão: considerando os ar�gos 12, 18 e 56 do Regimento do
CONSEA, a câmara concede vista do processo aos conselheiros Sandro Colferai e Eleonice Dal Magro. 15.
Processo: 99991580.000043/2018-81, Parecer: 2364/CGR, Assunto: Projeto Pedagógico do Curso de
Arquitetura e Urbanismo do Campus de Cacoal, Interessado: Campus de Cacoal – Ademir Luiz Vidigal,
Relator(a): Conselheiro Aldrin de Souza Pinheiro, Decisão: considerando os ar�gos 12, 18 e 56 do
Regimento do CONSEA, a câmara concede vista do processo à conselheira Eleonice Dal Magro. Às 12h20
o presidente informa o adiamento da apreciação dos demais pontos previstos na pauta (itens 15 a 22)
para a próxima sessão ordinária. Dessa forma, nada mais havendo para ser tratado, o senhor presidente
deu por encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Juraci Magalhães, secretário dos Conselhos
Superiores, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai por mim e pelo presidente assinada
eletronicamente.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
05/04/2019, às 18:05, 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 ALDRIN DE SOUSA PINHEIRO, Vice-Presidente, em
09/04/2019, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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