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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 06 de março de 2020.

Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte, na sala de Reuniões do Campus da Universidade
Federal de Rondônia, em Presidente Médici, às quatorze horas e trinta e dois minutos, reuniram-se a
Presidente do CONSEC profª. Dr.ª Fernanda Bay Hurtado, o Vice-Presidente prof. Dr. Marlos Oliveira
Porto, os conselheiros prof. Dr. Clodoaldo de Oliveira Freitas, profª. Dr.ª Rute Bianchini Pontuschka, prof.
Dr. Edicarlos Oliveira Queiroz, Profª. Drª. Eliane Silva Leite, prof. Dr. Marcondes Agos�nho Gonzaga Junior,
Profª. Drª Elaine Almeida Delarmelinda Honoré, representante do corpo técnico Thiago Torres Soares,
representantes do corpo discente Emily Danielly Xavier de Lima e Vagner da Silva Veiga de La Fuentes, os
convidados profª. Drª. Bruna Rafaela Caetano Nunes Pazdiora e o prof. Dr. Raul Dirceu Pazdiora para
deliberarem sobre a seguinte  A Presidente deu abertura à reunião cumprimentando e agradecendo a
presença de todos, em seguida solicitou anuência do Conselho para a inversão da ordem da reunião,
iniciando pelo ponto de pauta 2.1 Processo SEI nº 9991196475.000019/2020-77 “Área para a construção
do centro experimental e didá�co de Equideocultura”, interessada prof.ª Bruna Rafaela Caetano Nunes
Pazdiora, tendo em vista que a referida prof.ª teria que se re�rar da reunião por mo�vo de consulta
médica em outra cidade. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Seguidamente, a profª. Bruna fez
uma breve explanação sobre o projeto que tem como finalidade a PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA
EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA EQUOTERAPIA, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI – RO (cód. PJ007-2020),
os quais visam atender a comunidade acadêmica e civil, através da melhoria da qualidade de vida destes
indivíduos. Esta informou que neste momento solicita a regulamentação da área que inclui o an�go
alojamento do Colégio Agrícola (depósito), próximo ao prédio de Laboratório 3, para construção e uso
pelo Centro Experimental e Didá�co de Equideocultura. O local tem área média aproximada de 3.000 m2

(área 1) e 2.000m2 (área 2). A estrutura visa o desenvolvimento de a�vidades na área de equideocultura,
voltadas ao desenvolvimento de aulas prá�cas, pesquisas e projetos de extensão. Informou também que
o projeto já foi apresentado e aprovado pelo Conselho de Departamento, e que mediante a aprovação do
CONSEC da área solicitada, será elaborado seu regimento e demais documentos per�nentes ao projeto
para sua ins�tucionalização na PROCEA. Após ampla discussão sobre o assunto, a Presidente colocou em
votação do Conselho à des�nação da área solicitada para a efe�vação do projeto, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, a presidente colocou para votação do Conselho a inclusão de mais um ponto
de pauta: Alteração dos turnos dos cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia; a inclusão foi aprovada
por todos os Conselheiros. Pauta: Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior. A acadêmica Emily
Danielly fez a leitura da ata da reunião anterior, de 18 de dezembro de 2019, a qual foi achada conforme
e aprovada por unanimidade. 1. Informes: 1.1 O�cio 009/2020/JECRIM doação de 5,8905 m3 de
madeira apreendida para a UNIR: a presidente informou que o o�cio trata de doação de madeira
apreendida para o Campus de Presidente Médici e que foi solicitado para  professores Marlos, Edicarlos e
Raul  providenciarem a remoção da madeira até o Campus, visto que o prazo para re�rada é de no
máximo 30 dias a par�r da data de recebimento do o�cio. 1.2 O�cio 016/2020/JECRIM doação de 4,4154
m3 de madeira apreendida para a UNIR: a referida madeira se encontra desdobrada em lascas e está
depositada na Linha 114, Setor Riachuelo e  que foi solicitado para  professores Marlos, Edicarlos e Raul
 providenciarem a remoção da madeira até o Campus, visto que o prazo para re�rada é de no máximo 30
dias a par�r da data de recebimento do o�cio. 1.3 Curso de Gestão Administra�va da Propriedade, Prof.
Clodoaldo de Oliveira Freitas: O curso ocorreu nos dias 4 e 5 de fevereiro do ano corrente, houveram 30
par�cipantes, o qual contou com a parceria do sindicato dos trabalhadores rurais e do projeto de
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extensão, e também teve a par�cipação de alguns jovens agricultores do município. 1.4 O�cio
001/2020/NAM “ I Seminário Ambiental” dia 15/04/2020: A Presidente informou que o Núcleo
Associa�vo Municipal (NAM) de Presidente Médici estará promovendo no dia 15 de abril do corrente
ano, no auditório da biblioteca do Campus de Presidente Médici o “I Seminário Ambiental,” onde haverá
palestrantes da Rioterra, Fetragro, Ecoporé e Secretaria de Agricultura do município.1.5 Demandas
atendidas pela CADM-PM nos meses de janeiro e fevereiro/2020: para dar mais visibilidade aos
trabalhos realizados pela CADM-PM referente aos serviços de manutenção predial e do Campus, foi
apresentado pela Presidente um resumo das demandas atendidas no mês de janeiro (34) e no mês de
fevereiro (48), dentre elas conserto de portas, porteiras, bebedouros, parte hidráulica, elétrica, pintura, e
outros. 1.6 Portaria nº 02/2020/PROPLAN/UNIR: A Presidente informou que conforme Portaria
02/2020/PROPLAN/UNIR em seu Art. 2º: “Todas as viagens, no interesse da Administração, no âmbito da
UNIR, devem ser registradas no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, mesmo nos casos de
afastamento sem ônus ou com ônus limitado.” Informou também que todas as solicitações de
afastamentos precisam da anuência da chefia imediata, e se for com diárias e/ou passagens, ser
autorizada pela Direção do Campus. Foi ressaltado ainda que as solicitações de afastamentos e demais
documentos per�nentes para comprovação da viagem, precisam ser encaminhadas ao solicitante de
viagem conforme os prazos estabelecidos na legislação. 1.7 Instrução Norma�va nº
01/2020/PRAD/UNIR: A Presidente informou que essa Instrução Norma�va revoga a IN nº.
002/2018/PRAD/UNIR, que estabelece os procedimentos para a elaboração do Plano Anual de
Contratações (PGC) para aquisição de bens e contratações de serviços no âmbito da UNIR.  Foi dado
ênfase aos ar�gos 6º, 7º e 8º, onde diz que o setor requisitante (UGR) deve providenciar o levantamento
das demandas previstas para contratação que pretendem realizar ou renovar e incluir no sistema PGC e
encaminhar ao setor de licitações até o dia 15 de março do ano da elaboração do PAC (Plano Anual de
Compras). A Presidente sugeriu que os departamentos u�lizassem a mesma planilha de demandas feita
no ano anterior, fazendo apenas alguns ajustes caso necessário, visto que o prazo para o envio está curto.
Lembrou também que o valor da demanda terá que estar de acordo com o valor con�do no Plano de
Ação. 1.8 Art. 82 do Regimento Geral da UNIR: Foi informado que  o Regimento Geral da UNIR não
reconhece a condição de aluno ouvinte, e  solicitou que os Departamentos repassassem essa informação
aos demais professores, para que estes se atentem a lista de presença e os alunos constantes na aula
para que não haja transtornos futuros. 1.9 Padronização da entrega dos Trabalhos de Conclusão de
Curso em formato digital para a Biblioteca: A Presidente informou que existe a necessidade de 
padronização no formato de entrega dos TCCs na Biblioteca, para ser entregue apenas no formato
digital e, com isso os Departamentos precisam alterar as resolução dos Trabalhos de Conclusão de Curso.
1.10 Leilão administra�vo bovino 2020, Processo SEI nº 999119647.000036/2019-11: Foi concedida a
palavra ao prof. Marlos que acompanhou todo o processo do leilão, o mesmo informou que foram dois
lotes de gado totalizando em um valor de R$ 65.600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais) e que o
dinheiro arrecadado na venda do gado só retornará ao Campus no próximo ano e que será des�nado a
nova aquisição de Bens Semoventes. Na oportunidade, a Presidente pediu que o Departamento de
Zootecnia já fosse planejando a aplicação do recurso no próximo ano, quais espécimes de animais
precisam ser adquiridos para atender o curso. 1.11 O�cio nº 1804.2020/PTM, Audiência Pública: A
Presidente informou que recebeu um convite para par�cipar de uma audiência pública nessa mesma
data no período da manhã na Escola EEFM Irmã Dorothy na 6ª linha, Assentamento Chico Mendes III,
onde �nha por finalidade discu�r, junto à comunidade a�ngida, des�nação da indenização dos danos
morais cole�vos e difusos por agrotóxicos na região do Assentamento. Foram apresentadas algumas
propostas, ficando marcado outra reunião para 24/04 para maiores esclarecimentos da proposta
apresentada. 2 Ponto de Pauta: 2.1 (já deliberado no início desta ata); 2.2 Des�nação dos Para-brisas
“incolor sem faixa”: O técnico Thiago Torres informou que foram encontrados alguns um Para-brisas e
algumas placas de vidros no momento em que estavam realizando a limpeza no galpão  do Campus, e
gostaria de deliberar sobre a des�nação desses materiais. O Conselho sugeriu que fosse verificado junto a
prefeitura se eles possuem interesse no material, caso a prefeitura não manifeste interesse, o material
será u�lizado pelo Campus. 2.3 Convalidação do Plano de Capacitação 2020 (enviado em 09.10.2019 à
CCD): A Presidente apresentou o Plano de Capacitação 2020 dos docentes e técnicos administra�vos que
foi enviado à CCD em 09/10/2019 para sua convalidação. Após ampla discussão sobre o assunto, foi
encaminhado para a aprovação do Conselho. Com exceção da prof.ª Elaine que se absteve de votar, tendo
em vista que a mesma ainda não estava no Campus no seu período de elaboração, todos os demais
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conselheiros foram favoráveis à aprovação do Plano. 2.4 Plano Anual de Ação 2020 CPM: A Presidente
apresentou o Plano de Ação 2020 que foi elaborado conforme orçamento disponibilizado pelo rateio
interno da UNIR e com base nas ações previstas e vinculadas ao eixos do PDI 2019-2024. Foi apresentado
também os valores da distribuição de orçamento em Custeio no valor de R$ 15.488,20 (quinze mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), Diárias e Passagens no valor de R$ 28.260,01 (vinte
e oito mil, duzentos e sessenta reais e um centavo) e de Capital o valor de R$ 23.577,25 (vinte e três mil,
quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Lembrou a Presidente que algumas das ações
previstas não tem classificação de despesa. Após amplo debate sobre o Plano de Ação, foi proposto pelos
conselheiros que houvesse um remanejamento das passagens aéreas para diárias e também que parte
dos recursos de diárias fossem u�lizadas para divulgação dos cursos do Campus nos municípios do Estado
de Rondônia. Foi sugerido também em aumentar o valor das passagens terrestres para aproximadamente
18 trechos. Após as alterações propostas no Plano de Ação 2020, foi encaminhado para a votação do
Conselho, sendo aprovado por unanimidade. 2.5 Eleição para Direção e Vice-Direção de Campus
(período 2020-2024): A Presidente expos ao Conselho a situação conflituosa que está ocorrendo no
momento com relação aos procedimentos da Eleição para Direção e Vice-Direção de Campus, tendo em
vista que na Resolução 037/CONSUN/2018 que "Estabelece normas gerais de consulta à comunidade
para a escolha de reitor, vice-reitor, diretor e vice-diretor de Campus", em seus  Arts. 1º e 2º do anexo da
Resolução diz que o processo de consulta deverá ser deflagrado pelo presidente do conselho em questão
mediante indica�vo apresentado, ao menos, cinco ou seis meses antes do vencimento do seu mandato,
nesse caso teria que acontecer em março. Diante disso, existe a Medida Provisória nº 914 de 24/12/2019,
que diz em seu Art. 9º “Os diretores e os vice-diretores das unidades serão escolhidos e nomeados pelo
reitor para mandato de quatro anos dentre os servidores efe�vos do quadro docente de ins�tuição de
ensino”. Porém, essa Medida Provisória ainda está tramitação, e no momento aguarda a instalação de
uma Comissão. Diante de tal situação fica di�cil saber como proceder à eleição de diretor e vice-diretor
do Campus. A Presidente disse que entrou em contato com o Gabinete da Reitoria e com o jurídico da
UNIR, mas até o momento não obteve resposta, mediante isso encaminha para o Conselho decidir sobre
o que fazer. Ficou deliberado pelo Conselho de Campus em aguardar uma resposta oficial do gabinete da
Reitoria e do jurídico da UNIR. 2.6 Alteração de turno dos cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia:
com o intuito de tornar os cursos ofertados no Campus mais acessível aos alunos e garan�r uma maior
permanência desses  nos cursos, foi proposto pela Presidente do CONSEC a criação de uma comissão
para realizar um estudo de viabilidade de alteração dos turnos dos cursos de Engenharia de Pesca e
Zootecnia. Após várias discussões sobre o assunto, a proposta foi colocada em votação e aprovada pelos
Conselheiros. O prof. Clodoaldo sugeriu também sobre a possibilidade de oferecer algumas disciplinas do
curso fora da sede. Ficou decidido pelo Conselho que cada Departamento irá indicar dois nomes para
formar a comissão de estudo de viabilidade até o dia 20/03/2020 para a Direção do Campus. 3. Outros:
Não houveram outros. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e doze minutos, a presidente
encerrou a reunião, e eu Maria Ferreira de Sousa, Secretária desta reunião, lavrei a presente ata que após
lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes de forma eletronicamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BAY HURTADO, Presidente, em 18/03/2020,
às 18:30, 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, Conselheiro(a), em
18/03/2020, às 19:16, 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, Conselheiro(a), em 19/03/2020, às
09:25, 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
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19/03/2020, às 17:41, 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 19/03/2020, às 17:42, 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 THIAGO TORRES SOARES, Coordenador(a), Subs�tuto,
em 19/03/2020, às 17:43, 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 Emily Danielly Xavier de Lima, Usuário Externo, em
20/03/2020, às 00:33, 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 RUTE BIANCHINI PONTUSCHKA, Docente, em
20/03/2020, às 00:49, 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 DONOVAN FILIPE HENRIQUE PINTO, Vice-Chefe de
Departamento, em 20/03/2020, às 01:44, 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 Vagner da Silva Veiga de La Fuentes, Usuário Externo, em
23/03/2020, às 11:00, 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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