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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DO CAMPUS– CONSEC

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

 

Aos dezesseis dias do mês de maio 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. Dr.
Fernando Sérgio Silva Barbosa, Chefe pro-tempore do DECED; Prof. Dr. Luis Fernando Polesi, Chefe do
DENGEA; 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.ª Dr.ª Gisele Sora, Representante dos Coordenadores de Projetos Especiais;
Administrador Jesimiel Soares da Silva, Representante dos Técnicos Administra�vos em Educação; Daniel
José Nascimento Braga, Representante Discente; Aline Maria Reichert de Oliveira, Secretária do Campus,
que secretariei os trabalhos da Quarta 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: O professor
Fernando informa aos conselheiros para que estejam cientes e também para se resguardar, que sofreu
duas ameaças de processo por assédio moral da Professora Adailde Miranda da Silva Carvalho, uma antes
mesmo de assumir a chefia do DECED, que encontrou como "terra arrasada" em função dos inúmeros
problemas causados por ela, e outra ameaça na úl�ma reunião do departamento conforme consta em
ata da mesma. Dentre os diversos problemas encontrados estão documentos não entregues ou perdidos,
e-mails importantes não respondidos, como um recebido da DIRCA e que solicitava informações para
emissão de diplomas, ausência de controle sobre os trabalhos de conclusão de curso (TCC), nega�va em
repassar documentos por ocasião da transição de chefias e até marcação de férias de docente lotado no
DECED durante período le�vo, o que é proibido. Por ter sido a úl�ma chefe em exercício o professor
Fernando cobrava ela para que ele pudesse resolver todos os problemas, porém a mesma não aceita
cobranças. O professor Fernando informa que con�nuará cumprindo seu papel estritamente dentro do
que consta no Regimento Geral da UNIR, e que se for necessário abrir processo administra�vo em prol do
Curso de Pedagogia e do DECED, assim o fará; Informe 2: Professora Gisele informa que ela e a professora
Ladyslene vão representar a UNIR no PRAISSAN/RO, esse Programa reúne inclusão produ�va e segurança
sanitária e visa contribuir para a melhoria das ações sanitárias dos produtos e serviços oriundos de
empreendimentos não formalizados no estado de Rondônia; Informe 3: O representante Técnico
Administra�vo Jesimiel informa que os ar condicionados do Campus foram todos realizados a
manutenção; Informe 4 - Prof. Humberto informa que foram instalados em nosso campus as 4 linhas
telefônicas solicitadas no prédio novo, os ar condicionados já foram todos re�rados e instalados os novos,
e que agora aguarda a JC para que levante as paredes no prédio; Informe 5- Professor Humberto informa
que nos dias 23 e 24 de abril, foi concluído na reitoria as reuniões do PDI, finalizando as tarefas e
aguardando agora instâncias maiores.  Ponto de Pauta 1: Processo SEI nº 999119634.000018/2019-88 –
Projeto de Extensão "As Populações Tradicionais do Guaporé e as Fes�vidades do Divino",  O
Presidente Prof. Humberto 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 999119634.000011/2019-66 -
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Redistribuição com Permuta por Código de Vaga do Servidor Docente Fernando Sérgio Silva Barbosa, O
Presidente Prof. Humberto fez a leitura do parecer FAVORÁVEL , 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: Laboratório de Narra�vas Visuais – O prof. Ederson necessita
de espaço e equipamentos para o projeto acontecer, o espaço de início do projeto será a sala onde
atualmente é o DECED, Sala 05, e depois de obras concluídas no Campus tem a possibilidade de ser
alocado na sala onde hoje se encontra a Serca e Coordenações de Patrimônio e CSG, subme�do a
votação sendo então APROVADO por unanimidade pelos conselheiros presentes. Sem mais a tratar o
Presidente do Conselho deu por encerrada a Quarta Reunião Ordinária do CONSEC-Ariquemes em 2019
às 16h 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
20/05/2019, às 12:37, 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
20/05/2019, às 15:22, 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 0137287 e
o código CRC B1AF8672.
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