
14/08/2019 SEI/UNIR - 0167233 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=181709&infra_sistema=1… 1/2

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DE CAMPUS DE CACOAL

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRA DO CONSELHO DE CAMPUS DE CACOAL - CONSEC, EM 28/06/2019.

Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2019, às quinze horas, em sua Sede na Rua Manuel Vitor Diniz - Bairro Jardim São Pedro II, Cacoal/RO, realizou-se a 5ª 
Reunião do Conselho de campus da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a Presidência do Diretor Prof. Dr. Cleberson Eller Loose e com o
comparecimento dos Conselheiros Adriano Camiloto da Silva (Depto. de Administração), Ellen Cris�na de Matos (Depto. de Ciências Contábeis), Silvério dos
Santos Oliveira (Depto. de Direito), Ta�ane Aparecida de Lazari (Depto. Engenharia de Produção), Valdinei Leones de Souza (Rep. Docente), Antônio Paulo dos
Santos Filho (Rep. Docente) e Rodrygo Welhmer Raasch (Rep. Técnico Suplente).  Registra-se a falta jus�ficada da conselheira Elisa Oliveira Macedo Bertone
(Rep. Técnicos-administra�vos-licença maternidade) e Angelo C. Kluska Vieira (Rep. Discente - prova no horário da reunião) e falta injus�ficada da conselheira e
Cleidiane Ester Timm(Rep. Discentes). Registramos, ainda, a presença do professor Ademir Luiz Vidigal Filho e do professor Marcos Tadeu Simões
Piacen�ni.  Constatado o quórum o Presidente cumprimentou os presentes e iniciou os trabalhos com os in 1. INFORMES: 1.1 - Reunião com o Superintendente
e equipe da SEDI- RO, apresentando projetos em busca de recursos; 1.2 – Na semana do dia 10 a 14/06 par�cipação do Diretor do campus no projeto Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia - 2018, resultado da pesquisa; 1.3 – Realização da Festa Junina, dia 29/06/2019; 1.4 – Cedência de espaço do Auditório da
Biblioteca para realização do Curso de formação para Conselheiros Tutelares pelo IFRO, com vagas para professores e represantes de turmas do campus; 1.5 –
Publicação do Edital 01/2019/ para professor subs�tuto no DOU e site da UNIR no dia 19/06/2019; 1.6 – Reunião da Comissão Estatuinte;  1.7 – Chamada
pública para composição da CPAv; 1.8 – Convocação de servidora Lysania Frisselli Ferreira Dos Santos Schaida TAE, para a vaga do Alberto da Silva ( TAE ); 1.9 –
Redistribuição do servidor Leonel Gandi dos Santos e solicitação de contratação de servidor para a vaga em contrapar�da; 1.10 – Ex�nção de FGs e Criação de
duas diretorias no campus; 1.11 Obrigatoriedade de Regimentos Internos dos Laboratórios e Departamentos; 1.12 - Técnicos administra�vos não devem fazer
a�vidades de  lançamentos de notas no sistema, lançamentos de faltas, recepção de trabalhos acadêmicos, pois são atribuições dos Professores das disciplinas,
em relação ao informe 1.12,  foi pactuado para que os professores e departamentos resolvam os lançamentos acadêmicos e que a SERCA não irá fazer
lançamentos que não são de sua responsabilidade; 1.13  Solicitação de declínio da acadêmica Ana Carolina Oliveira Guedes Memória como representante
discente/suplente; 1.14 Pedido do servidor Wesley Loose Ludtke para ser exonerado da função de Secretário de Registros e Controle Acadêmico a par�r de
01/07/2019; 1.15 Redesignação de uso do Espaço Mul�funcional (R.U), onde será criada 03 (três) salas de aula. Registramos as falas dos Professors Adriano
Camiloto e Valdinei Leones, os quais se despedem deste Conselho, em virtude do  encerramento de mandato de ambos, deixamos nossos agradecimentos aos
referidos conselheiros. O professor Silvério relatou que o encerramento do semestre e as Bancas de TCC foram assuntos do Programa Conexão UNIR do dia
22/06/2019 e  ressaltou a importância de passar os informes de todos os departamento no referido programa, independentemente de quem será  responsavel
pelo programa no dia. Na sequência o Professor Silvério solicita autorização ao Presidente para a inclusão de pauta do Processo 209/SERCA/2019, o que foi
autorizado pelo Presidente e demais conselheiros.  Feitos os esclarecimentos necessários e após  passada à palavra aos Conselheiros para possíveis informações
dos departamento, passou-se à Ordem do Dia:

2. ORDEM DO DIA:

 

2.1

Processo: 99955952.000018/2019-40 Parecer: 01/2019/CONSEC-CAC/CCAC/UNIR

Assunto: Projeto de Extensão: “Parecer sobre Relatório Final de "Palestra Educação Financeira - Economia Comportamental"

Interessado: Ellen Cris�na de Matos e Estela Pitwak Rossoni 

Relator: Rodrygo Welhmer Raasch

Decisão: Aprovada por unanimidade o parecer do relator, que é favorável à execução do projeto.

2.2

Processo: 999119645.000014/2019-71 Parecer: 02/2019/CONSEC-CAC/CCAC/UNIR

Assunto: Mudança do turno vesper�no para o noturno 

Interessado: Adriano Camiloto da Silva

Relator: Alessandro Aguilera Silva

Decisão: Após a apresentação de consulta externa realizada em escolas de Ensino Médio de Cacoal e região e consulta à comunidade acadêmica do
curso de Administração,  explanando o mo�vo da proposta de alteração de oferta de vagas do curso de Administração do  período vesper�no para o
período noturno, e relatando que não houve resistência por parte dos acadêmicos quanto à mudança de turno,  foi votada em duas etapas: 1º
Mudança de oferta de vagas do período vesper�no para o  período noturno do curso de Administração; 2º A migração das turmas de Administração do
período vesper�no para o período noturno a par�r de 2019/2. Colocadas em votação, ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 

2.3

Processo: 999119645.000005/2019-80 Parecer: Parecer: 03/2019/CONSEC-CAC/CCAC/UNIR

Assunto: Projeto de Extensão: Projeto de Apoio Psicológico - PROAPSIC

Interessado: Joareis Fernandes de Azevedo

Relator: Antônio Paulo dos Santos Filho

Decisão: Aprovada por unanimidade o parecer do relator,  que é favorável à execução do projeto.

2.4 Processo: 999119645.000003/2019-91 Parecer: 04/2019/CONSEC-CAC/CCAC/UNIR

Assunto: Projeto de Extensão: Projeto Básico de  Libras
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Interessado: Miriã Gil de Lima Costa

Relator: Ellen Cris�na de Matos

Decisão: Aprovada por unanimidade o parecer da relatora, que é favorável à execução do projeto.

2.5

Processo: 209/SERCA/2019 Parecer: 209/SERCA/2019

Assunto: Recurso ao CONSEC - Revisão da decisão

Interessado: Wanderson Santos de Souza

Relator: Silvério dos Santos Oliveira

Decisão: Aprovada por unanimidade o parecer do relator, que é  desfavorável ao pedido do acadêmico.

3. OUTROS

3.1 Homologação do Quadro de horário de aulas do semestre 2019/2, do Departamento Acadêmico de Administração, Processo 999119645.000015/2019-
15,  aprovado por unanimidade o quadro de horário do Departamento acadêmico de Administração;  3.2 Homologação do Quadro de Horário de aulas do
semestre 2019/2, do Departamento de Direito, Processo 99955379g.000002/2019-06, aprovado por unanimidade o quadro de horário do Departamento
acadêmico de Direito; 3.3 Homologação do Quadro de Horário de aulas do semestre 2019/2, do Departamento de Engenharia de Produção, Processo
999119646.000012/2019-71,  aprovado por unanimidade o quadro de horário do Departamento acadêmico de Engenharia de Produção; 3.4  Homologação
do Quadro de Horário de aulas do semestre 2019/2, do Departamento de Ciências Contábeis, Processo aprovado por unanimidade o quadro de horário do
Departamento cadêmico de Ciências Contábeis. Aberto para discussões, o professor Silvério sugeriu que  sejam anexados
ao  Processo: 999119645.000014/2019-71, os documentos que falem do espaço para serem acomodadas as turmas do curso de Administração que migrarão
para o período noturno, após o presidente esclareceu que existe espaço �sico (salas) que possibilitam a acomodação das turmas no período notutno.  Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 17h50min, da qual, para constar, eu, Cleberson Eller Loose, lavrei a presente Ata, que, lida
e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por CLEBERSON ELLER LOOSE, Presidente, em 02/07/2019, às 15:48, 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 ANTONIO PAULO DOS SANTOS FILHO, Conselheiro(a), em 02/07/2019, às 16:01, 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 ELLEN CRISTINA DE MATOS, Conselheiro(a), em 02/07/2019, às 20:45, 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 ADRIANO CAMILOTO DA SILVA, Conselheiro(a), em 02/07/2019, às 21:26, 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 TATIANE APARECIDA DE LAZARI, Conselheiro(a) Suplente, em 03/07/2019, às 11:18, 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 RODRYGO WELHMER RAASCH, Conselheiro(a) Suplente, em 03/07/2019, às 11:49, 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 VALDINEI LEONES DE SOUZA, Conselheiro(a), em 03/07/2019, às 11:53, 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 SILVERIO DOS SANTOS OLIVEIRA, Conselheiro(a), em 03/07/2019, às 17:22, 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 0167233 e o código CRC 0C4E8D0E.
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