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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS– CONSEC

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove 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.ª Dr.ª Adailde Miranda de Carvalho, Vice-chefe do Departamento de Ciências da
Educação; Prof. Me. Jean Carlos Correia Peres Costa, Representantes dos Docentes; Prof. Dr. Ederson Lauri
Leandro, Representante dos Docentes; Prof. Dr. Fernando Sérgio Silva Barbosa, Representante dos
Projetos de pesquisa; Prof.ª Dr.ª Gisele Sora, Representante dos Coordenadores de Projetos Especiais;
Assistente em Administração Jefferson Alencar do Nascimento Vieira, Representante dos Técnicos
Administra�vos em Educação, suplente do conselheiro Jesimiel da Silva Soares; Daniel José Nascimento
Braga, Representante Discente; Aline Maria Reichert de Oliveira, Secretária do Campus, que secretariei os
trabalhos da Segunda Reunião Ordinária de 2019 do Conselho de Campus de Ariquemes, para deliberar
sobre os seguintes informes e pontos de pauta: O Presidente do Conselho, Prof. Humberto Hissashi
Takeda abriu a sessão passando os seguintes informes:  Informe 1: Direção – o Prof. Humberto informou
que está em andamento as obras dentro do Campus, onde a empresa responsável é JC; Informe 2: Foi
firmado com o IFRO uma Cooperação Técnica, onde a UNIR é responsável por emprestar algumas salas de
aula, para a�vidades do Projeto de Inglês básico para empoderamento da mulher; Informe 3: Prof.
Humberto pede que todos se atentem aos prazos de envio de processo para incluir em Pauta do CONSEC,
para evitar transtornos , falta de documentos ou assinaturas, e até mesmo tramitações erradas no SEI;
 Ponto de Pauta 1: Processo SEI nº 99119636.000012/2019-91 - Curso de Extensão - Inglês Instrumental
-  A relatora conselheira Adailde Miranda fez a leitura do parecer FAVORÁVEL ao Curso de Extensão,
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 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 08 votos à favor, nenhum
voto contra e nenhuma abstenção;  Ponto de Pauta 3: Processo SEI nº 999119636.000010/2019-00 –
Projeto de Extensão: Noções Elementares de Trigonometria – A relatora conselheira Adailde Miranda fez
a leitura do parecer FAVORÁVEL ao Projeto de Extensão, 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 4: Processo SEI n.º 999119634.000008/2019-42 - Projeto de Extensão: IV
Semana de Pedagogia e I Encontro de Egressos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, o Prof.
Humberto H. Takeda fez a leitura do relatório e parecer do relator conselheiro Luís Fernando Polesi
FAVORÁVEL ao Projeto de Extensão, 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): Deliberação para cortes de árvores no campus, O Prof. Ederson fez a leitura do relatório do
estudo da Comissão quanto a re�rada das seis árvores da espécie Fícus, e a comissão sugere a re�rada
alternada destas árvores, re�rando neste primeiro momento três árvores, e dentro de um ano, se faz a
análise das outras três e verifica se há necessidade de se re�rar as demais. O Prof. Humberto Hissashi



25/03/2019 SEI/UNIR - 0097622 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=106814&infra_sistema=1… 2/2

Takeda explicou sobre a necessidade  do corte dos seis pés de Fícus, devido o prejuízo que essas plantas
podem acarretar ao campus, já que ele teve relatos de outros Campus que �veram muitos problemas
tanto na parte hidráulica quanto em salas de aula, devido as raízes dos pés de Fícus serem muito
agressivas, a representante da FAEL também já procurou o Diretor Humberto para  expor sua
preocupação quanto aos prejuízos que essas seis árvores podem causar ao prédio deles, desta forma
entrou em votação qual a melhor maneira de resolver este problema, subme�do a votação a re�rada
intercalada conforme a comissão teve 02 votos, a re�rada de uma só vez dos seis pés de Fícus teve 05
votos, e 02 abstenções, ficando então APROVADA a re�rada das 06 árvores de uma só vez; Ponto de
Pauta 6 (inclusão): Ações Emergenciais de atendimento ao aluno - A Profª Gisele Sora trouxe a discussão
algumas ações emergenciais de atendimento aos discentes que precisam ser feitas com a máxima
urgência, os estudantes em dia de chuva alguns não tem como ir para casa, e aqui dentro da ins�tuição
não tem sala de apoio a este estudante pra ele fazer suas refeições, ou até mesmo sala de convivência,
desta forma, ela sugeriu que seja usada o mais breve possível a sala da an�ga biblioteca, que ainda está
em uso pelo Polo UAB, após discussão no conselho foi então decidido por unanimidade que até o
próximo dia 27/03/2019 o polo UAB precisa entregar as chaves da sala em uso, para então no dia
seguinte ser u�lizada a sala para alocação do bens pra uso dos discentes, desta forma a direção fará uma
no�ficação a Responsável pelo Polo, solicitando a re�rada de todos os seus bens até a data  acima citada.
Sem mais a tratar o Presidente do Conselho deu por encerrada a SEGUNDA Reunião Ordinária do
CONSEC-Ariquemes em 2019 às 17h e eu, técnica em Secretariado Aline Maria Reichert de Oliveira,
Secretária 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 HUMBERTO HISSASHI TAKEDA, Diretor(a), em
25/03/2019, às 10:05, 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 ALINE MARIA REICHERT DE OLIVEIRA, Secretário(a), em
25/03/2019, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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