
04/11/2020 SEI/UNIR - 0521785 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=613020&infra_sistema=10000… 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 23 de outubro de 2020.

 

 Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas e cinco minutos, através do
aplica�vo GOOGLE MEET, de modo virtual e à distância, com a par�cipação do Diretor do Campus e
Presidente do CONSEC Prof. Dr. Clodoaldo de Oliveira Freitas e da Vice-Diretora e Vice-Presidente Profa. Dra.
Eliane Silva Leite, dos Conselheiros: Prof. Me. Edimar Silva Pereira, Prof. Dr. Marcondes Agos�nho Gonzaga
Junior, Representante técnica Vanessa Medeiros de Rebêlo e representante discente Vagner da Silva Veiga de
La Fuentes para deliberar sobre a seguinte Pauta: 1. Informes: 1.1 Instalação do equipamento Logitech
GROUP (Aparelho de videoconferência) e disponibilidade de uso pelos docentes: O Presidente
cumprimentou os par�cipantes agradecendo a presença de todos, em seguida informou aos conselheiros
que o Campus está com um equipamento de realização de videoconferências já instalado para uso dos
docentes. 1.2 Processo SEI Nº 23118.001007/2020-89 - Processo Eleitoral para recomposição de membros
do Conselho do Campus de Presidente Médici: O Presidente informou que será aberto o processo eleitoral
para recomposição de 02 (duas) vagas para representantes docente no CONSEC, tendo em vista que estas
vagas anteriormente ocupadas pelos conselheiros Prof. Dr. Edicarlos Oliveira Queiroz e Profa. Dra. Rute
Bianchini Pontuschka, estão como prazo de validade expirado. Foi informado também que o representante
da comunidade externa irá con�nuar e os representantes discentes estarão com seus mandatos vencendo
em 23/11/20. 1.3 Processo SEI Nº 23118.001013/2020-36 - Reformulação do Projeto Polí�co Pedagógico
(PPC) do curso de Zootecnia do Campus de Presidente Médici: O Presidente informou que foi nomeado pela
direção do Campus, uma comissão para a reformulação do Projeto Polí�co Pedagógico (PPC) do curso de
Zootecnia, e que nesta comissão foram contemplados todos os docentes vinculados ao curso. 1.4 Processo
SEI Nº 23118.001038/2020-30 - Edital de doação das Matrizes de Tambaquis do Projeto "Melhoramento
Gené�co" da Base de Piscicultura: O Presidente informou aos conselheiros que foi aberto o Processo no SEI
nº: 23118.001038/2020-30, e encaminhado à comissão responsável para a elaboração do Edital de doação
das Matrizes de Tambaquis do Projeto "Melhoramento Gené�co" da Base de Piscicultura. O Presidente
destacou que de acordo com as orientações da PRAD, o Edital deverá ser simples, com critérios e regras bem
definidas e que tenha uma boa divulgação visando contemplar o maior número possível de agricultores e/ou
produtores rurais. O Prof. Marcondes informou que a comissão já está finalizando o corpo do Edital, destacou
também que quando es�ver pronto, será solicitado uma reunião extraordinária do CONSEC para sua
homologação. Outros Informes: O Presidente perguntou aos conselheiros se eles concordam em marcar uma
reunião (duração de 40 a 60 minutos) com os quatro candidatos a prefeito que temos no município.
Destacou que considera importante esse diálogo, pois é uma oportunidade para apresentar a nossa
universidade e as demandas do Campus, e ao mesmo tempo ouvir suas propostas, pois constantemente o
Campus precisa do apoio da prefeitura para realizar algumas a�vidades. Foi complementado pelo Presidente
que as reuniões seriam através do aplica�vo GOOGLE MEET e fora do horário de aula dos professores para
garan�r a par�cipação de todos os servidores e alunos. Acrescentou ainda que serão enviados aos quatro
comitês algumas regras básicas para garan�r a padronização nas reuniões. A proposta foi aceita por todos os
conselheiros. O Chefe do Departamento do curso de Zootecnia, Prof. Edimar, informou que por meio da
primeira turma de concluintes de Zootecnia, o curso alcançou nota 4 na prova do ENADE/2019, e que isso
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coloca o curso entre os melhores da Região Norte e do Brasil. Complementou que essa é uma conquista de
todos os envolvidos: alunos, professores e técnicos. Em seguida a Bibliotecária Vanessa enfa�zou sobre a
importância de dar visibilidade aos acontecimentos do Campus, exemplificando que somente essa
publicação da nota do ENADE de Zootecnia obteve um alcance de quase 3 mil pessoas. Aproveitando o
momento, o Presidente informou aos conselheiros que todas as matérias devem ser enviadas aos e-mails da
Profa. Fernanda Bay e da Bibliotecária Vanessa para que elas façam as publicações no site do Campus. Em
seguida a Profa. Eliane informou sobre o evento Webinar do grupo de Estudos em Agroecologia (grupo de
pesquisa) realizado em 22/10/2020, evento esse divulgado em alguns sites e outras mídias, teve uma
excelente par�cipação de inúmeras ins�tuições e também contou com par�cipação de diferentes públicos
como alunos, professores, cursistas e outros. Destacou também sobre a importância das divulgações dos
eventos do Campus. 2. Pontos de Pauta: 2.1 Processo SEI Nº 999119649.000051/2019-49 – Avaliação de
Estágio Probatório do Prof. Severino Adriano de Oliveira Lima: A Secretária da reunião fez a leitura do
parecer da Comissão de Avaliação que corresponde a segunda etapa do Estágio Probatório, que compreende
o período 20 de agosto de 2019 a 19 de agosto de 2020, onde a Comissão é de parecer favorável à aprovação
da 2ª etapa do Estágio Probatório do servidor docente Severino Adriano de Oliveira Lima, obtendo pela
Comissão a média final de 8,72 (oito pontos inteiros e setenta e dois centésimos). Em seguida foi
encaminhado para a apreciação do Conselho de Campus e aprovado por unanimidade. 2.2 Processo SEI Nº
23118.000734/2020-29 – Nomeação da Biblioteca Setorial do Campus de Presidente Médici de: "Biblioteca
Setorial MÁRIO LIMA”:  A parecerista do Processo Profa. Dra. Eliane Silva Leite fez a leitura do seu relatório,
e considerando os documentos recebidos e analisados no processo, a per�nência da matéria e a razão da
finalidade da referida nomeação, manifestou-se favorável à aprovação da nomeação da Biblioteca Setorial
do Campus de Presidente Médici com alteração do nome para "Biblioteca Setorial Engenheiro de Pesca
MÁRIO LIMA”, no processo Nº 23118.000734/2020-29.  Em seguida o parecer foi subme�do à apreciação do
Conselho de Campus, sendo aprovado por unanimidade do Conselho. 3. Outros: O Chefe do Departamento
de Pesca, Prof. Marcondes, informou que as obras da Base de Piscicultura já estão bem adiantadas, que a
fundação já está pronta, na próxima semana será levantado as paredes e em dezembro, provavelmente, já irá
colocar os telhados, e que a obra que está prevista para ser entregue em julho de 2021, talvez seja concluída
em abril ou maio do mesmo ano. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta e cinco minutos, o
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, pelos conselheiros e demais
par�cipantes da reunião através de assinatura digital no Sistema Eletrônico de Informação SEI.UNIR.BR.

Documento assinado eletronicamente por ELIANE SILVA LEITE, Conselheiro(a), em 24/10/2020, às 11:34,
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, Presidente, em
26/10/2020, às 16:10, 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 MARIA FERREIRA DE SOUSA, Secretário(a), em 26/10/2020,
às 17:32, 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, Chefe de Departamento, em
26/10/2020, às 17:44, 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
26/10/2020, às 18:44, 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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Documento assinado eletronicamente por MARCONDES AGOSTINHO GONZAGA JUNIOR, Chefe de
Departamento, em 27/10/2020, às 09:26, 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 VANESSA MEDEIROS DE REBELO, Gerente, Subs�tuto(a), em
27/10/2020, às 11:11, 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 0521785 e o código CRC A3C8B3DA.

Referência: Processo nº 999119647g.000002/2019-26 SEI nº 0521785
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