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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ATA DE REUNIÃO

No dia 1º de junho do ano de 2020, às 09 horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a 2ª reunião da
Comissão ins�tuída para averiguar e propor alterna�vas quanto às condições quan�ta�vas e qualita�vas
de inclusão digital na Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do Conselheiro
Jonas Cardoso e com o comparecimento dos seguintes membros:  Diretores de Núcleos: Antônio
Cou�nho Neto, Luciene Ba�sta da Silveira, Petruz Luiz de Luna Pequeno  e Walterlina Barboza
Brasil;  Diretores de Campus: Cleberson Eller Loose, Elder Gomes Ramos, Fernanda Bay Hurtado, Gilmara
Yoshihara Franco e Humberto Hissashi Takeda; Representantes Docentes: Maurício Silva de Souza,
Marilsa Miranda de Souza e Fernando Bilhalva Vitória; Representante Discente: Lerissa Nauana Ferreira;
Representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPESQ: Márcio Secco; Representante
da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI: Andre Luiz de Souza Freitas. 1. Informes: - conselheira
Walterlina  comunica que está finalizando o trabalho de aferimento dos dados colhidos até o momento
no Núcleo de Ciênicas Humanas (NCH); Conselheiro Maurício comunica que o conselheiro George não
teve condições de par�cipar hoje da reunião e que como representante de Guajará-Mirim atuará o
Conselheiro Maurício de Souza. Também es�veram presentes diversas pessoas não pertencentes à
comissão ou aos Conselhos Superiores. Ordem-do-dia:  1) Análise dos dados agregados da pesquisa e
encaminhamentos:  houve discussões sobre como considerar a presença de alunos matriculados e
alunos a�vos, matriculado ou não em uma disciplina  ser incluído na pesquisa em tela; conselheiro
Maurício aponta para a necessidade de a comissão se atentar ao teor do ar�go primeiro do ato de
cons�tução desta comissão; conselheiro Cleberson salienta que somente cerca de 40% dos alunos
responderam à pesquisa, que este é um aspecto preocupante, mas não impedi�vo para o
prosseguimento da pesquisa; André Luis, destaca que não se trata de propor "educação à distância" nos
moldes convencionais, mas, sim, de uma medida emergencial para atendimento aos alunos,
nesse momento de cirscuntâncias excepcionais. Presidente atesta que o levantamento foi feito tendo
como resposta de apenas partes percentuais dos 3 segmentos da UNIR (docentes, discentes e técnicos),
que o maior percentual de respondentes foi o de docentes. Ademais, afirmu que os dados, embora sejam
esta�s�camente significantes, não podem ser u�lizados como um resultado de toda a população, uma
vez que a pesquisa não foi aleatória, mas por acessibilidade;  2) Segunda etapa da pesquisa: A
Presidência solicitou dos presentes que se dispusessem a relatar a matéria. Não houve manifestações
nesse sen�do. Assim, a Presidência decidiu que tal designação será posteriomente decidida pela
Presidência um relator nesta comissão; a segunda etapa consis��rá em indicar ações sobre os dados já
levantados e outras ações para cobrir o público que não respondeu à pesquisa e, por fim, ações prá�cas
de atenção à situações detectadas no diagnós�co. Às 10h58 o Conselheiro João Gilberto de Souza Ribeiro
se fez presente e foi autorizado a assinar a lista de presença. Por sua vez, a conselheira Marilsa declarou
que ainda não havia assinado a lista de presença, mas não solicitou autorização para assinar a lista.
Conselheiras Marilsa Miranda e Lerissa Nauana declaram que a comissão erroneamente divulgou dados
pessoais discentes e que tal ato é incorreto e merece ser averiguado. Em seguida, diversos membros
atestam que receberam planilha com dados pessoais e apontam que, mesmo tendo sido imediatamente
corrigido tal ato,  que é razoável que a comissão divulgue manifestação de desculpas pelo ocorrido, mas,
também prossiga com seu importante trabalho para o cumprimento de seu obje�vo proposto; 3)
Relatório final: será elaborado pelo relator e apreciado pela comissão, antes de ser enviado ao CONSUN.
Neste ponto a SECONS alerta para o prazo limite para divulgação da pauta do CONSUN: ATÉ 23 DE
JUNHO. 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, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, vai assinada eletronicamente por mim e pelo Presidente.
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Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
15/06/2020, às 13:16, 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 JONAS CARDOSO, Presidente, em 15/06/2020, às 16:37,
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 0430779 e
o código CRC A296C2DC.
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