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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

 

CONSELHO DO CAMPUS– CONSEC

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

Aos onze dias do mês de abril 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, Representante de Projetos de Pesquisa; Prof. Me. Jean Carlos Correia Peres
Costa, Representantes dos Docentes; Prof. Dr. Ederson Lauri Leandro, Representante dos Docentes; Prof.
Dr. Fernando Sérgio Silva Barbosa, Chefe pro-tempore do DECED; Prof.ª Dr.ª Gisele T. de Souza 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, 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: A PROPESQ está com pretensão de mo�vação de
abertura de processo para aquisição de equipamentos de Informá�ca, e encaminhou e-mail ao campus
de Ariquemes solicitando a oficialização de demanda para aquisição dos referidos bens permanentes. Foi
informado que a Coordenação de Patrimônio ficou responsável pelo levantamento dessa demanda e
entregou a relação de bens disponíveis para demandar pedido a cada um dos conselheiros, e o fará
pessoalmente em casa setor a par�r de 12/04, e com prazo final de entrega pelos setores/subunidades
até dia 18/04.  Informe 2: Direção – o Prof. Humberto informou que a sala de convivência, cedida para
u�lização dos alunos do campus, já está em funcionamento e que futuramente será produzida uma
Instrução Norma�va para o funcionamento do supracitado local; Informe 3: Os novos diretores que
respondem pelo campus de Cacoal e Rolim de Moura são respec�vamente, prof. Dr. Cleberson Eller Loose
e profa. Dra. Gilmara Yoshihara Franco; Informe 4: O professor Humberto informa sua ausência no
campus no período de 15 a 18 de abril de 2019 e que esses dias de ausência são de direito a folga devido
aos trabalhos nas Eleições Gerais de 2018 e que tal pedido tem autorização da Reitoria e ciência dos
departamentos de que o professor atende. Informe 5: O regimento do campus de Ariquemes já se
encontra oficialmente publicado; Informe 6: O presidente do conselho informa sobre a alteração de
lotação dos servidores, que no caso, a Técnica Administra�va Aline Maria Reichert de Oliveira responde
pela secretaria do campus.  O Técnico Administra�vo Anderson R. F. da Silva foi lotado na Coordenação
de Patrimônio, a Técnica Administra�va Mayara Candido da Silva Muniz Braga foi lotada na Biblioteca e
futuramente o Técnico Administra�vo Jefferson Alencar será lotada na Secretaria Acadêmica.  Ponto de
Pauta 1: Processo SEI nº 999119636.000011/2019-46 – Curso de Extensão: Introdução ao TeX/LateX-  O
Presidente do Conselho, conselheiro Humberto H. Takeda fez a leitura do parecer da Conselheira Gisele T.
S. Sora, que foi 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 999119632.000007/2018-37– Avaliação de Estágio Probatório – Prof.º Josué
José de Carvalho Filho, O Presidente do Conselho, conselheiro 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 primeiro ano em estágio probatório do Prof.º Josué José de
Carvalho Filho, em seguida o parecer foi subme�do à discussão, sem discussão, subme�do a votação
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sendo então APROVADO por 10 votos à favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção;  Ponto de
Pauta 3: Processo SEI nº 999119634.000012/2019-19- Credenciamento de Professor Voluntário,
Francenildes Macedo dos Santos, O Presidente do Conselho, conselheiro Humberto H. Takeda fez a
leitura do relatório e parecer do conselheiro Jean C. C. P. Costa que foi favorável ao credenciamento, no
entanto alerta a falta de documentos a serem apresentados pela candidata, sendo em seguida o parecer
foi subme�do a discussão. Neste momento a Conselheira Adailde M. da S. Carvalho informa que a
candidata se apresentou para assinar toda a documentação pendente, e que o documento faltante será
anexado ao processo para seguimento do mesmo. Subme�do à votação e APROVADO por unanimidade
pelos conselheiros presentes; Ponto de Pauta 4: Bens patrimoniais da sala de convivência: O
Conselheiro Jefferson Alencar do N. Vieira informa que na sala de convivência se encontra os seguintes
mobiliários: 4 mesas do �po cabine de estudo individual, 2 sofás, um ar-condicionado de 36 mil BTU´s e
um ar-condicionado de 12 mil BTU´s e um quadro branco (sem tombamento). O conselheiro expôs que
será necessário re�rar duas cabines para atender às a�vidades das Intérpretes de Libras e ques�onou
quem receberia os patrimônios restantes. Posto em discussão o Presidente do Conselho, conselheiro
Humberto H. Takeda sugeriu que todos os bens fossem repassados à direção do campus e os demais
conselheiros concordaram com os repasses, sem mais discussão foi colocado em votação que: Ceder as
duas cabines para as Intérpretes de Libras, o quadro branco ficará à disposição dos acadêmicos e os
demais bens ali apresentados ficarão no nome da direção, à disposição dos acadêmicos, na sala de
convivência. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ademais, o conselheiro Jefferson
informou que quem quiser repassar qualquer bem à sala de convivência, que entre em contato com a
Coordenação de Patrimônio. Ponto de Pauta 5 (inclusão): Deliberação para ceder a sala da atual direção
do campus para o Grupo de Pesquisa do Prof. Fernando Sérgio Barbosa, após mudança para o novo
prédio. O supracitado professor, na condição de conselheiro, expôs seus mo�vos e argumentos da
necessidade do espaço. Posto em discussão e não havendo discussão o ponto foi votado e aprovado por
10 votos à favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra, sendo assim aprovado que o Prof. Fernando
S. Barbosa u�lize o supracitado espaço para o seu grupo de pesquisa; Ponto de Pauta 6 (inclusão): Rito
para escolha de conselheiro representante da sociedade. O Presidente do Conselho, conselheiro
Humberto H. Takeda expôs que será necessário a escolha do conselheiro representante da sociedade, e
sendo assim, e sugeriu que siga o rito realizado na 5º Reunião Ordinária do CONSEC em 2016. Posto em
discussão, a conselheira Adailde ques�onou qual o critério para a inscrição dos candidatos à vaga, o
Presidente do Conselho, disse que de maneira oficial, serão enviados o�cios a todos os representantes de
classe da sociedade (OAB, CREA, ACIA, etc...), no entanto, qualquer pessoa pode se candidatar. Sem mais
discussão, foi colocado em votação, sendo então a proposta aprovada por unanimidade. Sem mais a
tratar o Presidente do Conselho deu por encerrada a TERCEIRA Reunião Ordinária do CONSEC - 2019 às
17h00min e eu, Diretor do campus, Humberto H. Takeda, Presidente da sessão, lavrei a presente Ata que,
após ser lida e aprovada por todos, segue assinada eletronicamente por mim.

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO HISSASHI TAKEDA, Diretor(a), em
15/04/2019, às 16:05, 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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