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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ATA DE REUNIÃO

 

Ata da 120ª Sessão do Conselho Universitário – CONSUN, da Fundação Universidade Federal de Rondônia
– (Unir)

No dia trinta de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, reuniu-se o Conselho
Universitário — CONSUN da Fundação Universidade Federal de Rondônia – (Unir) para sua centésima
vigésima sessão ordinária, sob a Presidência do conselheiro Ari Miguel Teixeira O�. Compareceram os
seguintes Conselheiros: Vice-Presidente: José Juliano Cedaro; Diretores de Núcleos: Jonas Cardoso, Petruz
Luis de Luna Pequeno, Antônio Cou�nho Neto, Luciene Ba�sta da Silveira e Walterlina Barboza
Brasil; Diretores de Campi: Cleberson Eller Loose, Fernanda Bay Hurtado, Gilmara Yoshihara Franco,  George
Queiroga Estrela, Humberto Hissashi Takeda, João Gilberto de Souza Ribeiro e Élder Gomes
Ramos; Representantes Docentes no CONSAD: Carlos Alexandre Barros Trubiliano, Fernando Bilhalva
Vitória, José Otávio Valiante,  Clodoaldo de Oliveira Freitas, Liliane Maria Nery Andrade, Maria Rosângela
Soares, Daniela Oliveira Pontes, Sandro Adalberto Colferai, Erasmo Moreira de Carvalho. A Conselheira
suplente Patrícia Helena dos Santos Carneiro também esteve presente e assinou a lista de presença, embora
es�vesse presente seu �tular, conselheiro Clodoaldo Freitas; Representantes Docentes no CONSEA: Carlos
André da Silva Muller, Carlos Alberto Tenório de Carvalho Junior, Maria do Socorro Gomes Torres, Rômulo
Giacome de Oliveira Fernandes, Isaura Isabel Conte, Luis Fernando Novoa Garzon, Marilsa Miranda de Souza,
Priscila Perez da Silva Pereira, Jackson I�kawa, Samilo Takara e Maurício Silva de Souza; Representantes
Técnico-administra�vos no CONSAD: Jéferson Araújo Sodré e Reginilson Correa de Carvalho
Guimaraes; Representantes Técnico-administra�vos no CONSEA: Dério Garcia Bresciani, suplente da
Conselheira Júlia Rodrigues  Representante Discente: Lerissa Nauana Ferreira e Aldenísio Rodrigues Brito
Junior; Pró-Reitores: Charles Dam Souza Silva (PRAD); Edson Carlos Fróes de Araújo (PROPLAN); Marcele
Regina Nogueira Pereira (PROCEA); Jorge Luiz Coimbra de Oliveira (PROGRAD). 1. Informes: - Informes do
conselheiro Charles Dam Souza Silva: - Informe da conselheira Walterlina Barboza Brasil: "A Comissão que faz
a seleção para Coordenadores Geral e Adjunto da UAB transcorre normalmente. Houve 11 inscritos. Os
trabalhos agora entrarão nas etapas de publicação das homologações, período de recurso e trabalho dentro
das regras dos Editais. 2) Os departametnos do Nucleo de Ciências Humanas estão realizando diversos
eventos online. Destacamos neste semana o evento Charlas sem Fronteira (Departamento de Letras
Estrngeiras) e Evento do Grupo de pesquisa eventos do GEPEI sobre a epistemologia surda nos entre lugares
da Amazonia. São eventos que ar�culam diversos progrmas de pos-graduação e professores dos
Departametnos. Agrego a informação verbal os eventos dos professores dos Cursos do Departamento de
Artes." reira; - A sessão foi suspensa por 15 minutos em decorrência de ataque ciberné�co coordenado,
inviabilizando a u�lização do link de sessão virtual reme�do por convocação, sendo necessário o reenvio de
novo link para viabilizar o reinício dos trabalhos. 2. Processo:  99991580.000007/2019-07, Relator
Originário: Conselheiro Cleberson Eller Loose; Parecer Originário:  6/2019/CONSUN/SECONS/REI/UNIR;
Relator de Vista:   Leonardo Severo da Luz Neto; Parecer de
Vista: 15/2019/CONSUN/SECONS/REI/UNIR Assunto: Recurso ao CONSUN contra a Decisão de reposição de
bem aferida no processo 23118.001928/2017-47, Interessado: Docente Cláudio Silva Melo.  Decisão
do pleno:  Foi realizada votação nominal para o presente feito, o qual obteve o seguinte resultado: 16 votos
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para o Parecer 6/2019/CONSUN, de autoria do Conselheiro Cleberson Eller Loose, 13 votos para o parecer
15/2019/CONSUN, de autoria do Conselheiro Leonardo Severo, e ainda, 8 abstenções. - Registro de voto da
Conselheira Walterlina Barboza Brasil: "Voto no parecer do professor Leonardo. Requeiro os fundamentos do
compar�lhamento do debito da isenção de ressarcimento entre os Conselheiros tenham complemento
fundamentado nos autos." - Registro de voto do Conselheiro Jéferson Araujo Sodré: "a mudança de meu
posicionamento quanto ao objeto deste Recurso Administra�vo tem em vista mudança de entendimento no
Embargo em Divergência em Recurso Especial 1431606/SP diante da presença de fortuito externo no caso de
furtos ocorridos em estacionamentos públicos e de livre acesso, hipótese similar ao objeto do recurso, no
que destaco: “Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta,
gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à
mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo”. - Às
11h30min, a sessão foi prorrogada por mais 30 minutos. 3. Processo:999016751.000003/2020-
84, Relator(a): Conselheira Luciene Ba�sta da
Silveira Parecer: 3/2020/CONSUN/SECONS/REI/UNIR; Assunto: Comissão para diagnós�co das condições
quan�ta�vas e qualita�vas da inclusão digital da comunidade acadêmica da Fundação Universidade Federal
de Rondônia, Interessado: CONSUN;  Decisão do pleno:  - O Conselheiro Dério Garcia se manifesta nos
seguintes termos: "Gostaria que fosse registrado em ata a dificuldade acerca da divulgação, tendo em vista
que aqueles que sequer possuem acesso mínimo a internet sequer possam ter tomado conhecimento para
se manifestar. Nesse sen�do a segunda rodada da pesquisa com maior prazo seria importante.
Principalmente buscar meios diversos de divulgação da pesquisa." - O DCE se manifesta nos seguintes
termos: "Apenas 6 das 69 universidades estão adotando o ensino remoto (informação de 14 de maio) sendo
que uma delas está sob intervenção. Saudações a todos os conselheiros aqui presentes em especial na
pessoa do reitor Ari O�. A todos os que defendem a ciência, o conhecimento e nossas ins�tuições públicas
de pesquisa. Todos os que defendem em especial nossa universidade que RESISTE a ataques dos mais
variados �pos a anos e entende a importância do nosso papel para nossa sociedade. Temos acompanhado
desde o início o trabalho da comissão ins�tuída pelo ATO DECISÓRIO N. 2., acompanhado, nos posicionado,
ques�onado e demandando. Em relação a isso é de fundamental importância que nos posicionemos de
forma totalmente contrária a forma com que os trabalhos foram conduzidos em total desrespeito aos pares
da comissão, ao exercício das prerroga�vas da Conselheira Discente e ao rigor cien�fico com que o deveria
ter sido realizado e tratado o levantamento feito. Fora o fato de desde o início ter que ser reafirmado a todo
o tempo a verdadeira finalidade do trabalho da comissão tendo em vista que a todo momento houve
tenta�va de desvirtuação para já tratar da EAD. Alguns fatos: Os dados foram disponibilizados para chefes de
departamentos e diretores de campus e núcleos com a iden�ficação dos par�cipantes sendo que além de
sigilosas as respostas nem os próprios membros da comissão estava sendo permi�do saber acerca dos dados
da pesquisa. Ques�onamos a mo�vação e não ob�vemos resposta, consta em ata que seria realizada uma
retratação pública pela comissão e isso não aconteceu. Desde o início fora posto que seria sanada a questão
dos que não pudessem responder o ques�onário, tal fato consta em ata. Fora ques�onado e demandado por
email e na úl�ma reunião que solução se daria para a maioria de mais de 5 mil que não responderam e
nenhuma resposta. O que se apresentou por fim como "relatório final" pelo Presidente foi rejeitado pelos
pares encaminhando que seria reorganizado de forma que sistema�zasse os dados organizados por outros
membros da comissão e isso não foi respeitado pelo presidente. Ao fim temos amontoados de texto que não
levam a nenhuma conclusão consistente de forma que possa ser con�nuado o trabalho de chegarmos a um
encaminhamento de qual é a melhor medida a ser adotada nesse momento. Por fim, como prova cabal do
total despreparo da presidência e desprezo para com o tramite processual e respeito ao cole�vo o presidente
excluiu do processo dois emails dessa en�dade que fora anexado pela conselheira Discente. Neste momento
em mais uma prova de que não se obje�va de fato alcançar o obje�vo da comissão e sim um resultado de
seu interesse ainda mandou email afirmando que a mesma não teria direito de faze-lo e já enviando o
relatório final para o CONSUN sem a apreciação e aprovação do mesmo pelos pares. Sem entrar no mérito
do que será encaminhado para o semestre... Reafirmamos o que vinhamos demandando desde o início
quando já se dava provas de que caminho se daria esse trabalho que perdeu sua materialidade sendo que
nem os dados compilados por membros da comissão foram respeitados para apresentação no relatório final,
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se tornando apenas anexos. Não houve em nenhum momento demonstração de interesse em corrigir de fato
o problema dos dados expostos, alcance maior da pesquisa, sistema�zação adequada ou até mesmo a
retratação. Mais se preocupando em querer expor a en�dade com "processos" assim como a professores
que expuseram a questão. ISSO É AMEAÇA SIM, ao invés de autocrí�ca e resolver o problema houve
desrespeito e atropelo aos demais membros. Não houve respostas dos ques�onamentos nem nada. Por fim,
um relatório que não é um relatório como bem disse a professora diretora do NCH." - O conselheiro Petrus
Luiz se manifesta da  seguinte forma: "Não presenciei qualquer �po de ameaça; que não presenciei nenhum
vazamento de dados; que não rechacei qualquer parte do relatório; que não vi nem presenciei qualquer ato
de imposição ou desrespeito pelo presidente da Comissão." - Às 11h50min, a sessão foi suspensa para o
almoço. - Às 14h15min, foram retomadas as a�vidades. A Conselheira Marilsa Miranda de Souza declarou:
"Após a leitura do Parecer a Conselheira Marilsa Miranda de Souza, solicitou pedido de vistas com base no
ar�go Art. 39, § 1°: “O pedido de vista de um processo será concedido invariavelmente a todo Conselheiro
que o solicitar durante a sessão em que for lido pela primeira vez o parecer do Relator ou Comissão Especial.
O presidente do CONSUN, Reitor Ari O�, não concedeu o pedido de vistas." O Presidente acrescentou que se
tratou de um relatório e que ainda teria con�nuidade a pesquisa. Por 34 votos favoráveis e 3 votos
contrários, o pleno aprovou o parecer 3/2020/CONSUN/SECONS/REI/UNIR. Foi determinado
o encaminhamento pela presidência do CONSUN para que o relatório emi�do por esta comissão, no
processo em epígrafe,  seja encaminhado aos Núcleos e Campi desta IFES para aprofundamento da matéria
junto aos seus cursos e docentes, com data de retorno até o dia 31 de julho de 2020. E para constar, eu,
Juraci Magalhães Rodrigues, Secretário dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, considerada
aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente.

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
13/10/2020, às 18:26, 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 ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 13/10/2020, às
18:26, 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 0448410 e o código CRC 72F257CB.
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