
07/03/2019 SEI/UNIR - 0082570 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=90655&infra_sistema=10… 1/2

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

 

CONSELHO DO CAMPUS– CONSEC

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito as 15h00min reuniram-se no auditório da Biblioteca Prof. Gerson Flôres
Nascimento do Campus de Ariquemes da Fundação Universidade Federal de Rondônia, os seguintes conselheiros: Prof.º Dr. Humberto
Hissashi Takeda, Diretor do Campus, Presidente do Conselho; Prof.ª Dr.ª Daniela de Araújo Sampaio, Vice-Diretora do Campus; Prof. Me. Odair
José Teixeira da Fonseca, Chefe do Departamento Interdisciplinar de Tecnologia e Ciências; Prof. Dr. Luís Fernando Polesi, Chefe do
Departamento de Engenharia de Alimentos; Prof. Me. Gerson Balbueno Bicca, Representantes Suplente dos Docentes; Prof. Dr. Ederson Lauri
Leandro, Representante dos Docentes; Administrador Jesimiel Soares da Silva, Representante dos Técnicos Administra�vos em Educação;
Anderson Rogério Ferreira da Silva, Secretário do Campus, que secretariei os trabalhos da PRIMEIRA Reunião Ordinária de 2019 do Conselho
de Campus de Ariquemes, para deliberar sobre os seguintes informes e pontos de pauta: Ponto de Pauta 1 – Posse de Conselheiros, O Prof.
Humberto H. Takeda inicia a reunião comunicando que a Prof.ª Me. Márcia Ângela Patrícia solicitou desligamento do cargo de conselheira
representante dos Coordenadores de Projetos Especiais e de Pesquisa, suplente da Conselheira Adailde Miranda da Silva Carvalho a qual foi
atendida, em seguida empossou o Prof. Dr. Fernando Sérgio Silva Barbosa como Conselheiro representante dos Coordenadores de Projetos
Especiais e de Pesquisa suplente da Conselheira Adailde Miranda da Silva Carvalho; o Prof. Dr. Jean Carlos Correia Peres Costa como
conselheiro �tular representante dos Docentes e os Discentes Daniel José Nascimento Braga e Geanderson Benevenu� Fonseca do curso de
Engenharia de Alimentos, como conselheiros representantes dos Discentes, sendo o Sr. Daniel na qualidade de �tular e o Sr. Geanderson na
qualidade de suplente, os empossados assinaram os respec�vos Termos de Posse e assumiram o compromisso. Em seguida solicitou ao
conselho alteração na ordem nos pontos de pauta passando o calendário de reuniões do CONSEC para (ponto de pauta 4) para o ul�mo
ponto de pauta devido à inclusões de pauta a serem feitas, sendo a alteração aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, em
seguida passou aos informes: Informe 1: Direção – o Prof. Humberto informou que enviou o e-mail aos departamentos e setores do campus
encaminhando o manual de redação da presidência da republica para que seja observado as regras de formatação e redação de documentos
ali constantes, sem mais informes passou então a deliberação dos demais pontos de pauta. Ponto de Pauta 2 – Processo SEI nº
99119632.000002/2018-12 – Avaliação de Estágio Probatório – Prof.ª Dr.ª Daniela de Araújo Sampaio,  O Prof. Humberto H. Takeda fez a
leitura do relatório e parecer da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório de Docentes do Campus de Ariquemes que APROVA o
desempenho do terceiro ano em estágio probatório da Prof.ª Dr.ª Daniela de Araújo Sampaio, 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 3 –
Processo SEI nº 99119632.000004/2018-01 – Avaliação de Estágio Probatório – Prof. Me. Josiel Dimas Froehlich - O Prof. Humberto H.
Takeda fez a leitura do relatório e parecer da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório de Docentes do Campus de Ariquemes onde
APROVA o desempenho do primeiro ano em estágio probatório do Prof. Me. Josiel Dimas Froehlich, em seguida o parecer foi subme�do à
discussão, sem discussão, subme�do à votação sendo então APROVADO por unanimidade pelos conselheiros presentes; Ponto de Pauta 4
(inclusão): Processo SEI  n.º 999119585.000004/2019-97, reintegração de curso de acadêmicos de Engenharia de Alimentos, o Pro.
Humberto H. Takeda fez a leitura do relatório e parecer do relator conselheiro Odair José Teixeira da Fonseca  FAVORÁVEL à reintegração dos
acadêmicos, sendo em seguida o parecer subme�do à discussão, sem discussão, subme�do à votação e APROVADO por unanimidade pelos
conselheiros presentes; Ponto de Pauta 5 (inclusão): Processo SEI  n.º 999119632.000003/2019-30 – reintegração de curso de acadêmicos
de Pedagogia - o Prof. Humberto H. Takeda fez a leitura do relatório e parecer do relator conselheiro Odair José Teixeira da Fonseca 
FAVORÁVEL à reintegração dos acadêmicos, sendo em seguida o parecer subme�do a discussão, sem discussão, subme�do à votação e
APROVADO por unanimidade pelos conselheiros presentes; Ponto de Pauta 6 (inclusão): Processo SEI  n.º 999119636.000004/2019-44 –
credenciamento de professo voluntário de LIBRAS – Crislaini Salomão Scudeler – o Prof. Humberto H. Takeda fez a leitura do relatório e
parecer do relator conselheiro Jesimiel Soares da Silva FAVORÁVEL ao credenciamento, sendo então o parecer subme�do à discussão onde o
prof. Odair observou que também será ministrada disciplina ao curso de engenharia de alimentos, o que não consta no parecer, sendo
observado que tais disciplinas constam na solicitação, porém, devido a erro material ficaram de fora do parecer do relator, devendo,
portanto, ser o parecer re�ficado pelo relator incluindo-se a ministração de disciplinas para o curso de engenharia de alimentos, sendo em
seguida o parecer subme�do à votação e APROVADO por unanimidade com a ressalva para que se acrescente a ministração de disciplinas
também ao curso de engenharia de alimentos.  Ponto de Pauta 7 (inclusão) – Apoio aos Discentes da UNIR Ariquemes – O Prof. Luís
Fernando Polesi solicitou a inclusão, devido a falta de estrutura aos acadêmicos nos períodos de intervalo entre as aulas ter um espaço de
convivência solicitou então apoio à direção nos sen�do de oferecer e estruturar tais espaços, O Prof. Fernando Sergio propôs transformar o
espaço da an�ga biblioteca para tal finalidade, além de instalação de bancos nos espaços abertos do campus dentre outras medidas, propôs,
ainda, a criação de  três comissões (Comissão de bem estar; esporte e lazer; e estrutura �sica acadêmica) já com sugestão de nomes para
composição, para viabilizar tais demandas, de projetos de organização de espaços de convivência, salientando que se decentralize da Direção
do Campus tais ações, e que tais comissões após formalizadas devem trabalhar com prazos de estudo, planejamento e execução, após as
discussões o Prof. Humberto propôs então que para a próxima reunião do conselho entre como ponto de pauta a criação das comissões
propostas pelo Prof. Fernando Sérgio e as a�vidades que elas irão exercer, em votação foi aprovada a proposta por unanimidade pelos
conselheiros presentes. Ponto de Pauta 8: – Calendário de Reuniões Ordinárias do CONSEC para 2019 – O Presidente do conselho, Prof.
Humberto Hissashi Takeda informou aos conselheiros as datas de reuniões dos conselhos superiores em 2019 e após deliberação foram
APROVADAS por unanimidade pelos conselheiros presentes as seguintes datas para o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de
Campus de Ariquemes:
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2ª Reunião Ordinária 21 de março de 2019

3ª Reunião Ordinária 11 de abril 2019

4ª Reunião Ordinária 16 de maio 2019

5ª Reunião Ordinária 13 de junho 2019

6ª Reunião Ordinária 15 de agosto de 2019

7ª Reunião Ordinária 19 de setembro de 2019

8ª Reunião Ordinária 17 de outubro de 2019

9ª Reunião Ordinária 14 de novembro de 2019

10ª Reunião Ordinária 12 de dezembro de 2019

*No mês de julho de 2019 não acontecerá reunião ordinária, caso haja necessidade poderá ser convocada reunião extraordinária.

Sem mais a tratar o Presidente do Conselho deu por encerrada a PRIMEIRA Reunião Ordinária do CONSEC-Ariquemes em 2019 às 16h45min
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.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON ROGERIO FERREIRA DA SILVA, Secretário(a), em 01/03/2019, às 12:22, 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 HUMBERTO HISSASHI TAKEDA, Diretor(a), em 07/03/2019, às 16:14, 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 0082570 e o código CRC EA0CF8D2.
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