
06/10/2020 SEI/UNIR - 0451968 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=522703&infra_sistema=1… 1/3

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DE CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI, EM 03 DE
JULHO DE 2020.

Aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e oito minutos, através do sistema
SEI/UNIR e do aplica�vo GOOGLE MEET, reuniram-se de modo virtual e à distância, com a par�cipação da
Diretora do Campus e Presidente do CONSEC Profª. Drª. Fernanda Bay Hurtado, do Vice-Diretor e Vice-
Presidente do CONSEC Prof. Dr. Marlos Oliveira Porto, dos Conselheiros: Prof. Dr. Edicarlos Oliveira
Queiroz, Prof. Dr. Marcondes Agos�nho Gonzaga Junior Profª. Drª. Eliane Silva Leite, Profª. Drª. Rute
Bianchini Pontuscka, Prof. Dr. Willian Massaharu Ohara, Prof. Dr. Donovan Filipe Henrique Pinto, Profª.
Drª. San�na Rodrigues Santana, Profª. Drª. Elaine Almeida Delarmelinda e o representante discente
Vagner da Silva Veiga de La Fuentes, para deliberarem sobre a seguinte Pauta: 1. Informe: Suspensão de
aulas presenciais até 31 de agosto de 2020; 2. Pauta: Doação de Fulão para o Campus de Presidente
Médici pela SEAGRI/RO. A Presidente cumprimentou e agradeceu a presença dos todos, em seguida deu
início a reunião informando sobre par�cipação da Profª. San�na na reunião como conselheira suplente
do CONSEC em virtude da ausência jus�ficada do conselheiro �tular, Prof. Clodoaldo e registra-se a
ausência não jus�ficada do conselheiro Representante Técnico Thiago Torres Soares. Posteriormente, a
Presidente informou que foi realizada uma reunião com os Diretores de Campi e Núcleos, Reitorias e
Vice-Reitorias, Diretoria Administra�va do Campus de Porto Velho e Grupo de Trabalho da UNIR (GT), e
tendo em vista o aumento de casos de COVID-19 nas cidades com Campi da UNIR optou-se por prorrogar
a suspensão das aulas presenciais até 31 de agosto de 2020. Seguidamente, a Presidente explanou sobre
parte do processo SEI nº 999016751.000003/2020-84, com destaque no Relatório Final da comissão para
averiguar e propor alterna�vas quanto às condições quan�ta�vas e qualita�vas da inclusão digital da
comunidade acadêmica da Fundação Universidade Federal de Rondônia. A parecerista do processo,
mesmo manifestando favorável à validade dos resultados da pesquisa, recomendou a aplicação de um
segundo ques�onário visando buscar dados da parcela da população acadêmica que não responderam. A
Presidente informou que a Direção de Campus, juntamente com os Chefes de Departamento estão
elaborando um ques�onário para ser enviado aos alunos dos cursos de Zootecnia e Engenharia de Pesca, 
com o obje�vo  de colher dados locais e mais precisos referente à inclusão digital desses alunos e,
par�ndo desses resultados, verificar a melhor opção de oferta ou não de aulas em forma remota. No
terceiro informe, a Presidente explicou que foi disponibilizado para o Campus um restante de recurso da
Emenda Parlamentar do  Senador Confúcio Moura, a qual  foi des�nada à complementação do valor total
da construção do bloco de Engenharia de Pesca. O valor desse restante de recurso correspondeu a R$
98.000,00 (noventa e oito mil reais),  deveria ser empenhado em bens capitais que es�vessem em
sistema de registro de preços nos pregões da UNIR; explicou também que o prazo informado pela
PROPLAN seria muito curto (até o dia 24/06) para realizar uma consulta junto aos servidores do Campus
e também todos os procedimentos de empenho. Tendo em vista à celeridade nesse trabalho e o curto
espaço de tempo para fazer um levantamento com os Departamentos e docentes, a Diretora do Campus,
decidiu por realizar tal levantamento apenas com o Coordenador Administra�vo para verificar todos os
pregões de equipamentos de informá�ca, de laboratórios e mobiliários existentes. A Presidente relatou
que, inicialmente, a intenção era aquisição de 10 (dez) computadores para o laboratório de informá�ca,
mas não foi possível porque a empresa ganhadora do Pregão 010/2020 havia desis�do de fornecer os
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computadores para a UNIR alegando estar com preços defasados e os procedimentos para o
chamamento da segunda empresa ou carona em ata de outra ins�tuição extrapolaria o prazo de
empenho. No entanto foram empenhado alguns equipamentos e mobiliários para o Campus como
mesas, armários, bebedouros, bancadas, poltrona, fogão, micro-ondas, TV, bicicletário e outros, das atas
de registro de preço 006/2019 e 013/2019. Em seguida o Prof. William sugeriu que cada professor fizesse
uma lista de matérias, tanto de laboratórios como materiais didá�cos, porque isso auxiliaria tanto a
Direção e os Departamentos nesses momentos, como também possibilitaria no atendimento de
demandas essenciais do professor, a prof. Fernanda explicou ao professor que antes do sistema
de Planejamento e Gerenciamento de Compras Governamentais (PGC) entrar em vigor em 2019 as
demandas eram pontuais e os departamentos consolidavam suas demandas, porém com a implantação
do PGC todas as demandas são cadastradas no sistema e atualmente existem poucas atas de pregões em
sistema de registro de preço com tais especificações. Con�nuando, o Prof. William fez também algumas
colocações a respeito da construção do Aterro Sanitário no Campus, explicou que são necessários a
realização de vistorias,  um projeto de aterro e outros procedimentos legais, o mesmo pontuou que o
Campus não tem condições reais para construção desse Aterro Sanitário no momento, e que é necessário
pensar em outra forma de descartes dos lixos biológicos. O Prof. Donovan informou que possui uma
proposta de se fazer a compostagem com os resíduos de origem animal transformando-os em adubos
orgânicos, e que estes também poderiam ser vendidos a comunidade. O Prof. Marlos complementou que
a ideia inicial seria a realização dessa compostagem com os resíduos de origem animal, com exceção aos
de riscos biológicos, e quanto aos resíduos químicos é necessário que haja uma empresa licitada na UNIR
para o recolhimento desse material. A Presidente ainda informou que foi rescindido o contrato de oficial
de manutenção e trabalhadores rurais com a empresa PP, e que já foi efe�vado um novo contrato com a
empresa Araúna. Pauta: Doação de Fulão para o Campus de Presidente Médici pela SEAGRI/RO: O Prof.
Donovan explanou sobre o assunto e explicou que o Fulão foi adquirido pela SEAGRI e que este não esta
sendo u�lizado, ficando, porém, disponível para a doação, e este é um equipamento que além de servir
para lavagem e cur�mento do couro, também poderá ser u�lizado nas aulas de graduação e de pós-
graduação. Acrescentou também que para conseguir a doação desse equipamento foi necessário fazer
um convênio. Após discussões sobre o assunto, a Presidente encaminhou para votação dos conselheiros,
e não havendo votos contrários e nem abstenções, foi aprovado por unanimidade a doação do Fulão para
o Campus de Presidente Médici. Outros: Foram realizadas algumas observações e ajustes em algumas
questões do ques�onário que está sendo elaborado para ser encaminhado aos alunos do Campus. A
Presidente ressaltou que esse ques�onário não possui a intenção de forçar o retorno das aulas na
Universidade, e sim a obtenção de um resultado mais refinado sobre a realidade de cada Campus, e com
base nisso, propor alterna�vas que sejam viáveis. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e vinte e
cinco minutos, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Maria Ferreira de
Sousa, lavrei a presente ata que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e por todos os
conselheiros através de assinatura digital no Sistema Eletrônico de Informação SEI.UNIR.BR.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BAY HURTADO, Presidente, em 06/07/2020,
às 11:59, 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 Vagner da Silva Veiga de La Fuentes, Usuário Externo, em
06/07/2020, às 12:49, 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 ELAINE ALMEIDA DELARMELINDA HONORE, Vice-Chefe
de Departamento, em 06/07/2020, às 14:46, 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 MARIA FERREIRA DE SOUSA, Secretário(a), em
06/07/2020, às 14:49, 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 MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR, Chefe de
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Departamento, em 06/07/2020, às 15:02, 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 ELIANE SILVA LEITE, Docente, em 06/07/2020, às 16:44,
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 SANTINA RODRIGUES SANTANA, Docente, em
06/07/2020, às 18:56, 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 EDICARLOS OLIVEIRA QUEIROZ, Docente, em
08/07/2020, às 09:53, 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 MARLOS OLIVEIRA PORTO, Docente, em 08/07/2020, às
16:56, 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 WILLIAN MASSAHARU OHARA, Conselheiro(a), em
31/07/2020, às 18:16, 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 0451968 e
o código CRC B61A71FE.
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