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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

CAMPUS DE ARIQUEMES

CONSELHO DE CAMPUS

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito as 15h00min reuniram-se na sala
04 – Bloco “F” do Campus de Ariquemes da Fundação Universidade Federal de Rondônia, os seguintes
conselheiros: Prof. Dr. Humberto Hissashi Takeda, Diretor do Campus, Presidente do Conselho; Prof.ª Dr.ª
Daniela de Araújo Sampaio, Vice-Diretora do Campus, Vice-Presidente do Conselho; Prof. Dr. Luís
Fernando Polesi, Chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos; Prof. Me. Odair José Teixeira da
Fonseca, Chefe do Departamento Interdisciplinar de Tecnologia e Ciências; Prof.ª Lara Cris�na Cioffi,
Chefe do Departamento de Ciências da Educação; Prof.ª Dr.ª Adailde Miranda da Silva Carvalho,
Representante dos Coordenadores de Projetos Especiais; Prof. Dr. Ederson Lauri Leandro, Representante
dos Docentes; Prof.ª Dr.ª Gabrieli Oliveira Folador, Representante dos Coordenadores de Projetos
Especiais, suplente da Prof.ª Dr.ª Gisele Teixeira de Souza Sora; Administrador Jesimiel Soares da Silva,
Representante dos Técnicos Administra�vos em Educação; Sr. Francisco Hidalgo Farina, Representante da
Comunidade e eu, Assistente em Administração, Anderson Rogerio Ferreira da Silva, Secretário do
Campus, que secretariei os trabalhos da OITAVA Reunião Ordinária de 2018 do Conselho de Campus de
Ariquemes, para deliberar sobre os seguintes informes e pontos de pauta: Informes: O Prof. Humberto H.
Takeda informou que encaminhou e-mail aos departamentos referente a possíveis erros na recolocação
da progressão dos docentes para que verifiquem, pois implica ressarcimentos, solicitou que cada um
solicite a CRD os informes funcionais para adiantar os trabalhos pois a ADUNIR estará disponibilizando o
escritório de advocacia para assessorar a todos os docentes e; Que  o Regimento Interno do Campus de
Ariquemes foi aprovado na 83ª Sessão Ordinária do CONSAD em 19/10/2018 e aguarda somente a
publicação da resolução no Bole�m de Serviço para entrada em vigor. Ponto de Pauta 1 – Processo
Eletrônico SEI nº 999119636.000002/2018-74 – Projeto de Extensão: Desenvolvimento da
Meliponicultura no Estado de Rondônia; – A conselheira relatora Prof. Daniela de Araújo Sampaio fez a
leitura de seu relatório e parecer FAVORÁVEL ao projeto, em seguida o parecer foi subme�do à
discussão, sem discussão, subme�do a votação sendo então APROVADO por unanimidade pelos
conselheiros presentes; Ponto de Pauta 2 – Formação de Comissão para o PDI - O Professor Humberto H.
Takeda explicou sobre a necessidade de se formar uma comissão para o PDI, devido ao tempo para
preenche-lo e envia-lo (até o dia 07/11/2018), sendo que será preenchido através de aplica�vo criado
para agilizar o processo de elaboração, a Prof. Lara Cris�na Cioffi registrou o descontentamento pela
forma proposta para realizar os trabalhos em forma de comissão apenas com representante de todos os
departamentos, em seguida o Prof. Humberto considerou a colocação da Prof. Lara e sugeriu que os
trabalhos sejam realizados com a par�cipação de todos, e que será necessário dois dias de dedicação
exclusiva ao preenchimento, sendo, então, deliberado e APROVADO por unanimidade pelos conselheiros
presentes que os trabalhos serão iniciados no dia 30 de outubro (terça feira) as 08h30min no auditório da
Biblioteca Prof. Gerson Flôres Nascimento e com previsão de término no dia 06 de novembro (terça feira)
as 18h00min e que conte com a par�cipação de toda a comunidade acadêmica. Sem mais a tratar o
Presidente do Conselho deu por encerrada a OITAVA Reunião Ordinária do CONSEC - 2018 as 15h35min
e eu, Assistente em Administração, Anderson Rogério Ferreira da Silva, Secretário da sessão, lavrei a
presente Ata que, após ser lida e aprovada por todos, segue assinada eletronicamente por mim e pelo
Presidente do Conselho de Campus.
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON ROGERIO FERREIRA DA SILVA, Secretário(a),
em 25/10/2018, às 20:43, 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 HUMBERTO HISSASHI TAKEDA, Diretor(a), em
26/10/2018, às 15:26, 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 0013569 e
o código CRC C23EBA7B.
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