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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DE CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI, EM 12 DE
MARÇO DE 2021

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas, através do aplica�vo GOOGLE
MEET e do sistema SEI/UNIR, de modo virtual e de forma síncrona, com a par�cipação do Diretor
do Campus e Presidente do CONSEC Prof. Dr. Clodoaldo de Oliveira Freitas, da Vice-Diretora e Vice-
Presidente do CONSEC Profa. Dra. Eliane Silva Leite, dos Conselheiros: Prof. Dr. Marcondes Agos�nho
Gonzaga Junior, Prof. Me. Edimar Silva Pereira, Profa. Me. Mônica Gomes Monteiro Feitosa, representante
dos técnicos  Vanessa Medeiros de Rebêlo, os representantes discentes Carlos Henrique Sales Mota e
Adriana da Silva Baia. O Presidente iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a par�cipação de
todos, em seguida passou a palavra para alguns conselheiros darem seus informes: A bibliotecária do
Campus solicitou às chefias de departamentos que fosse feito um alinhamento no formato de entrega dos
TCCs na biblioteca, pediu que não fossem entregues pelo professor ou orientador dos alunos, e sim, pela
chefia do departamento, através do sistema SEI, para a Gerência de Atendimento da biblioteca.  O Chefe do
Departamento de Engenharia de Pesca, Prof. Marcondes, informou que está aberto o Edital de Desfazimento
de bens (doação das matrizes de tambaquis) do Campus. O Edital ficará aberto até 18 de março, e está
disponível no site do Campus. Pediu também para que todos ajudem na divulgação do Edital, e se alguém
manifestar interesse, pedir para entrar em contato com a comissão responsável (Prof. Marcondes, Prof.
Severino e Prof. Donovan). O Chefe do Departamento de Zootecnia, Prof. Edimar, agradeceu o apoio de todos
os envolvidos na Colação de Grau da 1ª turma de Zootecnia. A Profa. Mônica, enquanto membro da
Comissão do Cerimonial do Campus, pediu que ficasse registrado a insa�sfação dessa Comissão como tudo
ocorreu na Colação de Grau Virtual dos alunos do nosso Campus. Relatou que apesar do momento a�pico
que estamos vivendo e sabendo que estamos sujeitos às conexões, aos problemas técnicos que o mundo
informacional nos oferece, mas considerando o vulto do evento, precisa ser levado em consideração porque
uma formatura é um evento importante na vida de uma pessoa. O Prof. Marcondes complementou que a
equipe de Cerimonial de Porto Velho exigiu que fossem cumpridos todos os protocolos, mas que no
momento do evento, o mesmo percebeu que houve falhas no trabalho de um dos operadores de som. O
Presidente informou que a Reitora está marcando uma agenda para vir conhecer a área da Embrapa. Pontos
de Pauta: 1. Representação discente no CONSEC; O Presidente deu boas-vindas aos novos representantes
dos discentes no CONSEC, ficando como representante discente �tular o aluno Carlos Henrique Sales Mota, e
como suplente a aluna Adriana da Silva Baia. Os mesmos se apresentaram aos demais conselheiros e foram
orientados que buscassem conhecer o regimento do CONSEC e também representassem seus pares. 2.
Proposta de Calendário 2020.2 e 2021.1; O Presidente informou que foi aprovado uma proposta de
calendário na Câmara de Graduação. E que no calendário 2020.2, o departamento está livre para oferecer a
disciplina que quiser, mas destacou que é importante os departamentos fazer um levantamento de alunos
que precisam de algumas disciplinas para colar grau e ofertar essas disciplinas. O Presidente informou que o
semestre le�vo irá começar no dia 21 de junho e encerrar no dia 18 de outubro, os dias 19 e 20 de outubro
serão para reposi�va, nos dias 21 a 25 de outubro, período de lançamento de notas pelo professor. O
Presidente orientou que os professores �rassem suas férias nos períodos compreendidos entre 01 a 21 de
junho e 25 de outubro a 15 de novembro. Planeja-se para que no dia 16 de novembro já inicia o semestre
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2021.1. O Presidente esclareceu aos conselheiros o que é Disciplina Especial e que a mesma só deve ser
ofertada em período de recesso. Aproveitando, já solicitou aos departamentos para verificar se tem aluno
que irá colar grau até dezembro de 2021, e já verificar a possibilidade de oferta de Disciplina Especial para
esse aluno. 3. Quadro de lotação dos professores; O Presidente encaminhou um e-mail a todos os
professores solicitando que estes se manifestassem junto às suas disciplinas.  E mediante o quadro de
disciplinas apresentados por alguns professores e suas respec�vas cargas horárias, percebeu-se que alguns
desses docentes precisam estar desenvolvendo projetos de pesquisa ou extensão para a complementação de
carga horária mínima. De acordo com a Resolução Nº 95/CONSEA/2019, o professor necessita de ter no
mínimo oito horas de carga horária se coordena projetos de pesquisa ou extensão, e no mínimo doze horas
se não coordena nenhum projeto de pesquisa ou extensão. O Presidente solicitou que os departamentos
verificassem isso com seus professores. Em seguida, o Presidente apresentou a relação de todos os docentes
e suas respec�vas cargas horárias de lotação. Foi observado que ficou para o novo concurso de Engenharia
de Pesca 280 horas descobertas, e para Zootecnia 380 horas descobertas, sendo todas nas disciplinas
obrigatórias. O Presidente informou também que está tentando ver se consegue trazer a Bióloga Anna
Modro para assumir a disciplina de Apicultura Especial, disciplina opta�va do curso de zootecnia, visto que
ela se especializou e possui um bom conhecimento na área. 4. Concurso Público; O Presidente solicitou que
os departamentos verificassem com certa urgência a questão da solicitação de cargo para a realização de
concurso, explicou que teoricamente, o Campus possui uma vaga para pesca e uma vaga para zootecnia.
Enfa�zou que o departamento fosse bem específico nas disciplinas para que realmente tenha carga horária
desses professores quando eles chegarem ao Campus. Para dar mais clareza aos fatos, o Prof. Marcondes
explicou que a vinda do biólogo, Prof. Luís Turci para o Campus foi uma decisão tomada em reunião de
Departamento e de CONSEC. Um dos pontos que foi destacado é que o referido professor tem a intenção de
fixar no Campus, tendo em vista que seus familiares moram próximo ao município de Presidente Médici.
Esclareceu também que ele não veio a convite do departamento, mas sim, por manifestação de interesse de
vir de uma outra ins�tuição trabalhar na UNIR, e que o momento de manifestação de interesse desse
professor em vir para o Campus coincidiu com o mesmo momento de aposentadoria da Profa. Creuci, que
também era uma bióloga. Foi analisado também que o referido professor se enquadra na área biológica que
o curso necessitava. O Presidente disse que em conversa com os departamentos, foi sugerido que o Prof. Luís
Turci fosse lotado no departamento de zootecnia, apesar de que alguns professores de pesca também
ministram aulas em disciplinas do curso de zootecnia na área de biologia, contribui para equalizar o quadro
de lotação de professores nos departamentos. O Presidente ressaltou sobre a importância dos
departamentos fazerem uma pactuação dos professores com suas disciplinas, isso facilitaria tanto na
organização do trabalho do professor, como do próprio departamento. 5. Levantamento de proposta para
uso do dinheiro do gado; O Presidente informou que o Campus possui um valor de R$ 50 mil (cinquenta mil
reais) que resultou do leilão do gado, e provavelmente, mais R$ 50 mil (cinquenta mil reais) resultante do
seguro da caminhonete do Campus. Mas explicou que irá confirmar com o pró-reitor se esse dinheiro do
seguro da caminhonete ainda está disponível, tendo em vista que já possui um bom tempo que ocorreu o
sinistro. Neste sen�do, solicitou que todos já fossem pensando no que será u�lizado esse recurso. Explicou
também que se o recurso provém de bens de capital, provavelmente, terá que ser aplicado u�lizado em bens
de capital. 6. Comissão Gestora dos Laboratórios do Campus; O Presidente pediu que fosse feito um
levantamento junto aos departamentos de todos os laboratórios do Campus, verificando a situação de cada
um deles, das comissões responsáveis, para atualização dos nomes e emissões de portarias. Outros; O
Presidente solicitou que todos preenchessem a planilha do Plano Anual de Contratações – PAC/2022,
enviada pela Coordenadoria Administra�va do Campus a todos os servidores para a aquisição de
materiais/serviços que cada setor necessita. Informou também que a UNIR está na iminência de conseguir
no orçamento de 2021, que ainda não foi aprovado, em torno de R$4,9 milhões de reais de emenda
parlamentar, se caso der certo, provavelmente, será disponibilizado parte desse recurso para aquisição de
equipamentos de laboratório. A Profa. Mônica indagou sobre a rea�vação da Fundação da UNIR, o
Presidente informou que houve apenas a repactuação do convênio com a Fundação Federal do Acre. Foi
sugerido pelo Presidente que as prestações de serviços do Campus poderiam ser feitas em parceria com a
Empresa Junior. Seguidamente, foi informado as datas previstas de todas as sessões ordinárias do CONSEC
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para o ano de 2021. O Prof. Marcondes informou que a obra da base teve que parar por mo�vos de repasses
de recursos financeiros entre a ins�tuição e a empresa, mas o Presidente esclareceu que a Reitora já está
resolvendo essa questão. Foi informado também pelo Presidente que o Campus recebeu algumas
solicitações de redução de gastos. Foi solicitado a redução de 25% do serviço e da mão-de-obra dos
terceirizados responsáveis pela limpeza do Campus. Solicitou também a redução de gasto da energia e da
água. Foi sugerido para a redução de gastos com a água, consertar o poço artesiano. Informou também que
houve a redução de linhas telefônicas, e que a internet RPN já está pra�camente sendo instalada no Campus,
que os cabos de fibra óp�ca já estão instalados e só falta o técnico da DTI vir fazer a configuração da rede.
Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e quinze minutos, o Presidente agradeceu a par�cipação de
todos e encerrou a reunião, eu Maria Ferreira de Sousa, secretária desta reunião, lavrei a presente ata que
após lida e achada conforme, segue assinada por mim, pelo Presidente da reunião e todos os par�cipantes
através de assinatura digital no Sistema Eletrônico de Informação – SEI.UNIR.BR.
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