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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ATA DE REUNIÃO

No dia 15 de junho do ano de 2020, às 09 horas e quarenta e cinco minutos, realizou-se a 3ª 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 Campi: Cleberson Eller Loose, Elder Gomes Ramos, Fernanda Bay
Hurtado, Humberto Hissashi Takeda e João Gilberto de Souza Ribeiro; 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: André Luiz de Souza Freitas. 1. Informes:  A Presidência solicitou que as re�ficações sobre a
ata anterior fossem enviadas por escrito para constar na ata desta sessão. Assim, a Conselheira Marilsa
Miranda fez a seguinte manifestação acerca da ata da reunião anterior: "Onde se lê: "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". A frase deve ser modificada o com a
seguinte redação: As Conselheiras Marilsa Miranda de Souza e Lerissa Nauana Ferreira pediram
esclarecimentos ao Presidente sobre as denúncias de disponibilização dos resultados da pesquisa e
publicização de dados pessoais de discentes e docentes aos chefes de departamento e professores do
NDE de alguns departamentos. A Conselheira Walterlina Brasil já havia solicitado no início da Reunião
que esse assunto fosse discu�do, que não se podia ignorar o problema. Mas o presidente não atendeu ao
pedido. As conselheiras Marilsa Miranda de Souza e Lerissa Nauana Ferreira afirmaram que os membros
da comissão tomaram conhecimento dessas denúncias antes mesmo de terem acesso a esses resultados;
que as denúncias são graves e podem criminalizar toda a comissão; que os procedimentos da pesquisa
devem ser esclarecidos à comissão pelo Presidente, para que esta tome as providências cabíveis.
" Ordem-do-dia: 1. Apreciação de relatório final: DECISÃO: Foi lido o  Parecer 3/2020/CONSUN (doc.
nº 0436472); A comissão decide acrescentar ao relatório final as análises colacionadas ao processo pelas
conselheiras Walterlina Barboza e Marilsa Miranda; a conselheira Walterlina se manifesta nos seguintes
termos: "O relatório apresentado nos autos "junta" dados estabelecidos esta�s�camente. Isentou-se de
agregar a discussão cole�va das analises em separado proporcionadas pelos membros designados para
analise. Estas tarefas passam a constar como anexos ao relatorio como indicações externas ao proprio
relatorio. Portanto, há limitações tecnicas na compreensão dos resultados e indicações de caráter
opina�vo. O trabalho tem relevância, mas declina da precisão." Registre-se a concessão de fala à
discente, membro do DCE, Rosa Vilela. Em resposta à manifestação da discente, a Conselheira Walterlina
se manifesta: "não temos exatamente um relatório final. Portanto, estes consensos (forma e conteúdo do
relatório) não foram concordados." Registre-se ainda, os ques�onamentos elencados pela representante
do DCE: "O Presidente da Comissão também disponibilizou os dados em planilhas aos Diretores de Campi
e Núcleos com a sugestão de que fossem compar�lhados com os Departamentos para conhecimento e
análise dos resultados da comunidade acadêmica de cada Curso.” Isso ocorreu com o conhecimento dos
demais membros da comissão? “Em que o conhecimento e análise dos resultados da comunidade
acadêmica de cada Curso” teria a contribuir com o trabalho da comissão? Para que se tenha melhores
resultados é recomendável que seja feita uma segunda etapa que vise a busca de dados da parcela da
população acadêmica que não respondeu ao ques�onário. O que foi feito em relação a isso? " O
conselheiro Maurício de Souza se manifesta nos seguintes termos:  "Compreendo a preocupação do DCE
e quero dizer que compar�lho com eles tal preocupação. Pensar, hoje, em educação a distância, e não só
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EAD, mas também através de ferramentas de ensino remoto que ultrapassem os limites previstos nos PPP
dos cursos é, na minha opinião, no mínimo uma imprudência. Para implementarmos isso seria preciso
pensar em uma estrutura que não possuímos. Falta acesso confiável à internet, com velocidade
compa�vel; temos um número extremamente grande de acadêmicos em situação de vulnerabilidade,
esses acadêmicos não possuem equipamentos para acessar as ferramentas e precisaríamos, a curto
prazo, de uma capacitação dos professores só para exemplificar. Portanto, é per�nente tal preocupação.
Entretanto, tais afirmações não contraria o relatório e o trabalho feito por essa comissão. Ao contrário, o
diagnós�co realizado por esta comissão pode servir para subsidiar posicionamento contrário ao Ensino a
distância e as a�vidades remotas. Para terminar, acredito que esse conselho superior precisa, baseado
em informação enriquecida por esse diagnós�co superar algumas contradições dentro da UNIR. Essa
preocupação pode, acredito, também ser preocupação do DCE. Primeiro: Deveríamos solicitar a análise
e/ou suspensão de quaisquer a�vidades de extensão, que não estejam diretamente ligadas a mi�gação e
a ajuda ao combate à pandemia. Falo aqui aquelas que eram feitas de forma presencial antes da
pandemia e que se pretende, agora, fazer a distância. Pois, baseado nas informações coletadas, os
acadêmicos, e a sociedade, não poderão efe�vamente par�cipar e, Segundo: devemos começar a pensar
na suspensão do nosso processo eleitoral para reitor.  Ora, se proporcionalmente os acadêmicos
representam apenas 15% dos votos, caso fizermos uma eleição via internet, imagino que terão
dificuldades para par�cipar, prejudicando, mais ainda, sua representa�vidade no processo
eleitoral." Conselheiro Cleberson declara: "Esclareço que essa comissão não possui competência para
sugerir suspensão de eleição para reitoria. Pois a finalidade dessa comissão é para levantar dados sobre
inclusão digital de alunos e professores." Em seguida, o Conselheiro Maurício de Souza afirma: "O
professor Mauricio replicou que não estava discu�ndo isso agora mas que os conselhos deveria começar
a pensar. Inclusive, se verificar o meu relatório no processo, poderá ver que não coloquei isso
nele."; Conselheira Walterlina Barboza propõe que seja acrescida uma emenda adi�va ao
parecer 3/2020/CONSUN: "PROPOSTA DE EMENDA AO PARECER: Que a comissão consolide o relatorio
final. diante dos elementos. colocados nos autos". 2. Demais encaminhamentos: Presidente
encaminhará a versão final do relatório compilado para ciencia no processo. 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.

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
15/06/2020, às 13:15, 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 14:30,
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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