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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CAMARA DE PESQUISA E EXTENSÃO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 116ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CONSELHO SUPERIOR
ACADÊMICO (CONSEA) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)

 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por meio dos aplica�vos SEI/UNIR
e  GOOGLE MEET, realizou-se a centésima décima sexta sessão ordinária da Câmara de Pesquisa e Extensão,
sob a Presidência do Conselheiro Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior  e com a presença dos
conselheiros: Gilmara Yoshihara Franco, Isaura Isabel Conte, Antonio Cou�nho Neto, Lerissa Nauana
Ferreira, Jackson I�kawa, Priscilla Perez Silva Pereira e Max Raphael Nascimento Gomes. Às 09h22, o
Conselheiro Luís Fernando Novoa Garzon se fez presente e foi autorizado a ter voz e voto na
sessão. 1. Informes: Não houve. 2. Processo: 999016864.000269/2019-16, Parecer:
5/2020/CAMPE/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Relatora: Conselheira Isaura Isabel Conte,
Assunto: Regimento Interno do Laboratório de Limnologia e Microbiologia, Interessados: Departamento
Acadêmico de Engenharia Ambiental da UNIR - Campus de Ji-Paraná; Decisão: - Proposta de emenda
modifica�va ao Art. 11, apresentada pela Conselheira Gilmara Yoshihara Franco e aprimorada pelos
presentes: onde se lê: Art. 11º.  A u�lização das dependências do Laboratório de Limnologia e Microbiologia
- LABLIM, bem como de equipamentos e de material de consumo com a finalidade de desenvolver a�vidades
de ensino, pesquisa ou extensão deve ser solicitada via formulário (Anexo I) com antecedência de 72h para o
coordenador do laboratório, responsabilizando-se por qualquer dano ou contratempo que por ventura possa
ocorrer; leia-se: Art. 11º. A u�lização das dependências do Laboratório de Limnologia e Microbiologia -
LABLIM, bem como de equipamentos e de material de consumo com a finalidade de desenvolver a�vidades
de ensino, pesquisa ou extensão deve ser solicitada via formulário (Anexo I) com 72 horas de antecedência à
coordenação do laboratório ou, na sua ausência, à chefia do departamento ao qual o laboratório encontra-se
vinculado, responsabilizando-se o solicitante por qualquer dano ou contratempo que por ventura possa
ocorrer. Por unanimidade, a câmara aprovou o parecer em tela, bem como a emenda supracitada. Findados
os trabalhos inerentes à pauta, a SECONS realizou a leitura da ata desta sessão, a qual foi aprovada e será
assinada por mim, Juraci Magalhães Rodrigues, Secretário dos Conselhos Superiores, e pelo Presidente. 

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
06/10/2020, às 10:58, 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 CARLOS ALBERTO TENORIO DE CARVALHO JUNIOR,
Presidente, em 06/10/2020, às 15:19, 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 0509608 e o código CRC AB670D86.
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