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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 84ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO
(CONSEA) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 30 minutos, por meio dos
aplica�vos SEI/UNIR e GOOGLE MEET, realizou-se a octogésima quarta sessão ordinária da Câmara de Pós-
Graduação, sob a Presidência do Conselheiro Petrus Luiz de Luna Pequeno. Compareceram os demais
conselheiros: Carlos André da Silva Muller, George Queiroga Estrela, Humberto Hissashi Takeda, Walterlina
Barboza Brasil, Luciene Ba�sta da Silveira e João Gilberto de Souza Ribeiro. Representante da PROPESQ:
Conselheiro Carlos Luis Ferreira da Silva; presentes também seu Diretor de Pós-Graduação, senhor Cleuson
Jansen Hermínio Pereira. Presente ainda o Vice-Presidente dos Conselhos Superiores: José Juliano
Cedaro.  1. Informes:  - O Conselheiro Carlos André da Silva Muller informa que a comissão da resolução 531
está  elaborada e que a comissão já está nos trabalhos finais. Informa ainda que a comissão tem sido
frequentemente auxiliada pela CARRD e que deseja que a mesma passe a fazer parte de sua comissão.
Diante disso, a CAMPG decide:  a) Revogar o ato de cons�tuição da comissão; b) Ins�tuir nova comissão com
os mesmos membros e acrescidos os membros da CARRD; c) Serão man�dos todos os atos pra�cados pela
comissão criada pelo ato decisório nº 0417958; d) A nova comissão deverá dar seguimento aos trabalhos já
realizados pela comissão anterior. - O conselheiro João Gilberto informa que: "Revogada a portaria 13 de
2016 pelo ministério da educação que tratava sobre inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e
pessoas com deficiência em programas de pós-graduação (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado)
das IFES. Considero como um retrocesso uma vez que o país tem uma dívida histórica com estes povos e a
inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência é algo urgente que a sociedade
brasileira precisa reparar."; - A conselheira Walterlina Brasil informa: "SOBRE CONVOCAÇÃO E CORREIO
ELETRONICO PARA COMUNICAÇÃO: REITERO que o email do nch direcão seja registrado. Vou confirmar no
email pessoal o que não isenta esta conselheira de registrar este desconforto haja visto que já havia
solicitado anteriormente. Anteriormente já havia solicitado diretamente na SECONS o uso do email de
conselheira nch.direcao@unir.br. Acrecentar: tenho recebido convocações para outras camaras (que
inclusive não faço parte) pelo email nch.direcao. Portanto, não se trata de queixa, mas de atendimento a
solicitação anterior. " Secons comunica que o convite foi enviado para o e-mail pessoal da
Conselheira, wal@unir.br e que o email informado pela conselheira será adicionado em todas as unidades de
lotação da conselheira. 2. Processo: 999119614.000002/2020-47, Parecer:
5/2020/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Assunto: Proposta de Resolução para autorizar oferta
de disciplinas e realização de processos sele�vos de modo remoto nos cursos de pós-graduação, em razão da
pandemia da COVID-19, Interessados: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e Câmara de Pós-
Graduação, Relator: Conselheiro Humberto Hissashi Takeda; Decisão:  Foi concedida vista do presente
processo à Conselheira Walterlina Barboza Brasil; - Conselheiro João Gilberto se manifesta nos seguintes
termos: "Registro que os programas de pós-graduação receberam as minutas para tecer considerações,
contudo, as sugestões dos programas de pós-graduação não foram acolhidas no processo para que a minuta
pudesse ser mais próxima da realidade da UNIR." - Conselheira Walterlina Barboza se manifesta nos
seguintes termos:  "Acolho o encaminhamento, porém, conforme manifestação: 1. Conheço os prazos
regimentais porém na prerroga�va do Conselheira terei toda cautela na analise. 2. A determinação de uma
data não confere a relatora a obrigatoriedade de dispor o processo. 3. As prerroga�vas da relatoria e de
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conselheira serão atendidas nos termos regimentais. Tenho plena ciência das questões e da importância da
matéria. Grata pela compreensão." Findados os trabalhos inerentes à pauta, a SECONS realizou a leitura da
ata desta sessão, a qual foi aprovada e será deverá assinada por mim, Juraci Magalhães Rodrigues, Secretário
dos Conselhos Superiores, e pelo presidente. 

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
18/06/2020, às 13:22, 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 PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO, Presidente, em
18/06/2020, às 13:35, 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 0440479 e o código CRC 7F60BBFB.

Referência: Processo nº 99916751h.000002/2019-41 SEI nº 0440479
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