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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 22
DE MAIO DE 2020.

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, através do sistema SEI/UNIR
e do aplica�vo GOOGLE MEET, de modo virtual e à distância, com a par�cipação da Diretora do Campus
e Presidente do CONSEC Profª. Drª. Fernanda Bay Hurtado, dos Conselheiros: Prof. Dr. Clodoaldo de
Oliveira Freitas, Prof. Dr. Marcondes Agos�nho Gonzaga Junior, Profª. Drª. Eliane Silva Leite, Profª. Drª.
Rute Bianchini Pontuscka, Prof. Dr. Edicarlos Oliveira Queiroz, Prof. Me. Edimar Silva Pereira, Prof. Dr.
Willian Massaharu Ohara, representante técnico Thiago Torres Soares e representante discente Vagner da
Silva Veiga de La Fuentes. A Presidente deu início à reunião cumprimentando e agradecendo a
par�cipação de todos, informando aos conselheiros como aconteceria as votações e também jus�ficou a
ausência dos demais convidados. Posteriormente, foi apresentado ao Conselho os seguintes pontos de
pautas para a deliberação: Pauta: 1. Informes: 1.1 Ata da reunião de 16/03/2020 do GT sobre o
Coronavírus (COVID-19), cons�tuído conforme Portaria 146/2020/GT-UNIR: a Presidente apresentou o
documento destacando alguns pontos essenciais das recomendações ali con�das, e solicitou que todos
os servidores da ins�tuição deveriam seguir essas recomendações. Foi explanado também alguns pontos
da Portaria nº 155/2020/GR/UNIR, de 18/03/2020, que estabelece critérios e procedimentos
administra�vos acerca do cumprimento de expediente e das jornadas de trabalho a serem adotados no
âmbito da Universidade Federal de Rondônia, durante a vigência do Estado de Emergência em Saúde
Pública, declarado pelo Ministério da Saúde. Foi informado pela Presidente que as a�vidades
administra�vas no Campus estão acontecendo em forma de revezamento em alguns setores, em outros,
de modo home office, e mantendo todos os cuidados sugeridos pelas autoridades de saúde. 1.2
Resolução nº 187, DE 20 DE MARÇO DE Suspensão do Calendário acadêmico - 2020 da Fundação
Universidade Federal de Rondônia – UNIR: a Presidente informou que a Resolução suspende o calendário
acadêmico le�vo para o ano de 2020 até o encerramento das medidas sanitárias relacionadas ao
coronavirus (COVID-190), e que no úl�mo comunicado da Reitoria publicado em 15/05/2020, a UNIR
mantém suspensão das aulas presenciais e regime de trabalho remoto até 30 de junho. 1.3 PORTARIA Nº
162/2020/GR/UNIR, serviços essenciais na UNIR: A Presidente apresentou ao Conselho os ar�gos da
portaria que trata dos serviços considerados essenciais dentro da  universidade. Após ques�onamentos e
discussões levantadas por alguns conselheiros com relação a alguns ar�gos da portaria, foi salientado
pela Presidente que tais medidas devem ser cumpridas por todos os servidores da UNIR, e que a mesma
estará vigente enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública. 1.4 Comunicado da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Publicado em: 26/03/20: A Presidente informou que foi
republicado na página oficial da UNIR o comunicado da Pró-Reitoria de Pós-Graduação de 26/03/2020,
tendo em vista que o prazo estabelecido nesse comunicado já encerraria em 26/05/2020, foi explanado e
bem discu�do cada ponto do comunicado que faz referência às a�vidades de Pesquisa e Extensão da
UNIR, a suspensão de defesa de dissertação ou tese na forma presencial, suspensão de a�vidades
presenciais em grupo pelos Coordenadores de Projetos de Pesquisa dos Programas PIBIC e PIBITI na UNIR
durante o período de que trata a Portaria da Ata da Reunião do Grupo de Trabalho sobre coronavírus
(COVID-19), devendo manter outras a�vidades que não dependam do contato �sico. 1.5 DECRETO Nº
10.329, DE 28 DE ABRIL DE 2020, Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as a�vidades essenciais”:
Trata dos serviços essenciais, a Presidente informou que esse Decreto deixa bem claro o que seriam os
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“serviços essenciais”, e que no nosso Campus seria apenas pesquisas com animais em ca�veiro, tendo em
vista que não há docente no Campus que se enquadrem em pesquisas relacionadas à cura do COVID-19.
A Presidente solicitou que os Chefes de Departamentos repassassem aos docentes sobre os cuidados que
devem ser tomados ao iniciar novos Projetos de Pesquisas, PIBIC, Mestrado ou Doutorado, visto que o
número de aglomeração de pessoas permi�do é no máximo 5 (cinco). 1.6 DECRETO N° 24.919, DE 5 DE
ABRIL DE 2020. Dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de
Rondônia, devido ao término do prazo de vigência estabelecido no caput do ar�go 3° do Decreto n°
24.887, de 20 de março de 2020 e revoga disposi�vos do Decreto n° 24.887, de 20 de março de 2020. Foi
informado pela Presidente que o Decreto Estadual segue o Decreto da Presidência com relação às
a�vidades essenciais dando uma maior amplitude com relação ao comércio. 1.7 MEDIDA PROVISÓRIA Nº
966, DE 13 DE MAIO DE 2020, Dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão
em atos relacionados com a pandemia da COVID-19: O documento foi apresentado com destaque em
seus ar�gos 1º, 2º e 3º, em seguida foi orientado pela Presidente sobre os cuidados que devemos ter
com relação às condutas acadêmicas nesse momento de enfrentamento à pandemia e também da
suspensão do calendário acadêmico. 1.8 Rede UNIR Solidária: a Presidente informou que foi aberta a
chamada  "Rede UNIR Solidária" para atendimento aos alunos da UNIR que se encontram em
vulnerabilidade sócio-econômica durante esse período de Pandemia. Foi explicado de que forma
ocorreram as inscrições, quais os alunos que poderiam se inscrever e os dona�vos disponibilizados para o
nosso Campus. Inclusão de informe: a Presidente informou sobre o Ato decisório nº 02/2020 do CONSUN
onde foi criada uma Comissão para fazer um levantamento sobre a inclusão digital na comunidade
acadêmica da UNIR para retomar as aulas em sistema de ensino híbrido. A Comissão terá até o dia
05/06/2020 para entregar o relatório de trabalho, e  dependendo deste posteriormente será discu�do se
haverá condições para o retorno da as aulas on-line por meio de plataformas eletrônicas digitais. 2.
Pontos de Pauta: 2.1 Processo SEI nº 999119647.000008/2020-37 “Regimento Interno Do Conselho
De Campus (Consec) Do Campus De Presidente Médici/Unir-RO”, interessada prof.ª Fernanda Bay
Hurtado, Parecerista Prof. Clodoaldo de Oliveira Freitas: A Presidente explicou sobre a necessidade de
criar uma Regimento Interno para o Conselho do Campus de Presidente Médici, no entanto, a mesma
encaminhou via SEI, Processo nº 999119647.000008/2020-37, uma proposta desse documento para o
Conselheiro do CONSEC Prof. Clodoaldo para análise e parecer. O Parecerista do Processo fez a leitura do
seu relatório destacando as alterações feitas no Regimento, correções, acréscimos e supressões de alguns
ar�gos. Após devidas alterações, manifestou-se favorável à aprovação do Regimento. Em seguida, foi
aberto para a votação dos demais conselheiros, sendo 8 (oito) votos favoráveis à aprovação do
Regimento e 2 (dois) não votaram por mo�vo tecnológico. 2.2 Liberação do veículo ins�tucional para uso
em a�vidades essenciais: A Presidente explicou que, em virtude da suspensão do calendário acadêmico e
das restrições quanto ao funcionamento de algumas a�vidades no Campus nesse momento de
pandemia, seria viável o Conselho analisar como ficaria a liberação do uso do veículo ins�tucional. Após
várias discussões sobre o assunto, foi proposto que haveria a liberação do uso do veículo ins�tucional
mediante a apresentação do afastamento do servidor à chefia imediata com jus�fica�va da necessidade e
quan�dade de pessoas que irão u�lizar o veículo e par�cipar da a�vidade. Em seguida, a proposta foi
encaminhada para a votação do Conselho obtendo 8 (oito) votos favoráveis, 1 (um) voto contrário e
1(uma) falta. 2.3 Afastamentos ins�tucionais para a�vidades essenciais: Foi ques�onado pela Presidente
do CONSEC como ficaria a questão dos afastamentos dos professores tendo em vista que serão man�das
apenas as a�vidades essenciais no Campus, se esses afastamentos serão encaminhados para autorização
do Conselho de Campus ou será responsabilidade das chefias imediatas. Após amplas discussões sobre o
assunto, foi deliberado pelo Conselho que os afastamentos dos docentes só serão autorizados mediante
apresentação do pedido de afastamento com a jus�fica�va da viagem à suas Chefias Imediatas. Foi
encaminhado para a votação do Conselho sendo 8 (oito) votos favoráveis, 1(um) voto contrário e 1 (uma)
falta. 2.4 Entrada e permanência nas dependências do Campus para a�vidades essenciais: A Presidente
explanou que a entrada e permanência de servidores nas dependências do Campus seria apenas para a
realização de a�vidades essenciais, mas que tem presenciado servidores frequentando o Campus
con�nuamente para realizar a�vidades que não se enquadram como serviços essenciais, mediante isso,
encaminhou tal situação para manifestação do Conselho. O assunto foi discu�do pelos Conselheiros e foi
decidido que, de acordo com o que rege nos decretos federais e  estaduais e em outras norma�vas
estabelecidas pela universidade durante o período de pandemia e de suspensão do calendário
acadêmico, só será permi�do a entrada e permanência de servidores no Campus para realização de
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a�vidades consideradas “a�vidades essenciais”. 2.5 Campanha para obtenção de dona�vos para
distribuição aos discentes em situação de vulnerabilidade: criação de comissão: A Presidente informou
que mediante os dona�vos da PROCEA que chegaram para alguns alunos do Campus, e que  outros que
também se encontram em vulnerabilidade sócio-econômica, e que não foram contemplados com os
dona�vos, suscitou nos grupos de whatsApp dos professores e dos alunos a possibilidade de criar uma
comissão para ficar responsável pela arrecadação de alimentos para esses alunos. A comissão foi
composta pelos seguintes membros: Prof. Edicarlos Oliveira Queiroz, Prof. Willian Massaharu Ohara e o
discente Vagner da Silva Veiga de La Fuentes. 2.6 Mudança de Coordenação do Laboratório de Anatomia,
Ic�ologia e Zoologia (LAIZ) – Portaria nº 12/2019/DCPM, de 22 de março 2019: Foi destacado pelo Prof.
Willian, atual coordenador do Laboratório  que o mesmo permaneceria na coordenação do laboratório
somente esse ano. Outros: A Presidente informou que encaminhou um e-mail aos Chefes de
Departamentos que solicita as ações (solidárias/extensão) que o Departamento está realizando para o
enfrentamento à COVID-19. Informou também que chegou um processo via SEI de revisão e
reformulação da Resolução da Avaliação Discente da UNIR para ser respondido com as contribuições de
cada Departamento. Orientou ainda que os docentes procurassem fazer a�vidades on-line  como
palestras e bate-papos com os alunos de forma a minimizar sen�mento de distanciamento e favorecendo
maior reaproximação entre alunos e professores. O Prof. Willian ques�onou se o Campus de Presidente
Médici possui um Regimento específico sobre os estágios docentes dos alunos de pós-graduação, a
Presidente inormou que não possui, e  após várias discussões sobre o assunto, foi decidido incluí-lo como
ponto de pauta nas próximas reuniões Departamentais. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e
cinquenta e dois 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 todos os
conselheiros presentes.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BAY HURTADO, Presidente, em 04/06/2020,
às 19:21, 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
04/06/2020, às 19:30, 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 ELIANE SILVA LEITE, Conselheiro(a), em 04/06/2020, às
19:37, 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 WILLIAN MASSAHARU OHARA, Conselheiro(a), em
04/06/2020, às 19:51, 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 EDIMAR SILVA PEREIRA, Conselheiro(a), em 04/06/2020,
às 20:10, 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 CLODOALDO DE OLIVEIRA FREITAS, Conselheiro(a), em
04/06/2020, às 21:04, 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
04/06/2020, às 21:33, 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 Vagner da Silva Veiga de La Fuentes, Usuário Externo, em
04/06/2020, às 22:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


06/10/2020 SEI/UNIR - 0433259 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=498091&infra_sistema=1… 4/4

Documento assinado eletronicamente por MARIA FERREIRA DE SOUSA, Técnica Administra�va, em
05/06/2020, às 08:19, 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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