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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 17 DE MAIO DE
2021

 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze 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, Profª Dra.
San�na Rodrigues Santana, Prof. Dr. Elton de Lima Borges, Prof. Dr. Willian Massaharu Ohara,
representantes dos técnicos  Vanessa Medeiros de Rebêlo e Thiago Torres Soares, representante da
comunidade Handerson Brito dos Santos e 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 os conselheiros repassarem seus informes: A Prof. Mônica
informou sobre o evento do curso de zootecnia que ocorrerá nesta sexta-feira (21/05) em comemoração
ao dia do zootecnista. Aproveitando, o presidente parabenizou todos os zootecnistas do Campus pelo seu
dia (13/05), destacou também que a referida data foi lembrada e registrada em reunião da câmara de
graduação. Em seguida o presidente informou que já foi aprovado na câmara de graduação e irá para o
pleno do CONSEA em 25/05, a abertura do calendário para oferta de disciplinas especiais no período de
férias. Solicitou para os departamentos verificar essa questão caso tenha interesse de ofertar essas aulas
extras. Foi informado também pelo presidente que no dia 25/10 o calendário será aberto novamente
possibilitando a oferta de disciplinas especiais nesse período. O presidente informou que foi aprovado na
câmara de graduação e está indo para no pleno do CONSEA, o processo sele�vo que trata da forma de
ingresso de alunos na UNIR, em que será através do ENEM na 1ª e 2ª fase, e do Histórico Escolar na 3ª
fase. Na 1ª fase é como já vem acorrendo na UNIR, mediante ves�bular; na 2ª fase o aluno poderá migrar
dentro do sistema para outro curso que es�ver sobrando vaga dentro da universidade; na 3ª fase
(Histórico Escolar) somente para os cursos que estão sobrando vagas. O presidente lembrou aos chefes
de departamentos sobre o prazo de lançamento das notas, que será até o dia 31/05, ressaltou da
importância do cumprimento desses prazos. 2. Pontos de Pauta: 2.1 Processo SEI
nº 999119649.000048/2019-25: Avaliação da terceira etapa do Estágio Probatório do Professor Willian
Massaharu Ohara: a secretária da reunião fez a leitura do parecer da comissão de avaliação que
mediante análise e relatório, deu parecer favorável à aprovação da terceira etapa do Estágio Probatório
do Prof. Dr. Willian Massaharu Ohara, obtendo na mesma média igual a 9,4. Em seguida foi feito a leitura
do relatório final de avaliação de Estágio Probatório Docente, como determina a Resolução n°
189/CONSAD/UNIR/2017 no §4º do Art. 9º sobre o parecer final contendo a nota da média das 3 (três)
etapas da avaliação. Com base na análise dos pareceres emi�dos nas três etapas do Estágio Probatório, a
comissão foi de parecer favorável à aprovação do Prof. Dr. Willian Massaharu Ohara, tendo se destacado
como um profissional assíduo, disciplinado e responsável, obtendo média final igual a 9,46 (nove inteiros
e quarenta e seis centésimos). Após a leitura do parecer e relatório final, o presidente encaminhou para
apreciação e votação no CONSEC, com abstenção do voto do interessado Prof. Willian, foi aprovado por
unanimidade deste Conselho a terceira etapa do Estágio Probatório e o Relatório Final do Prof. Dr. Willian
Massaharu Ohara. 2.2 Processo SEI nº 999119649.000043/2019-01: Avaliação da terceira etapa do
Estágio Probatório do professor Elton de Lima Borges: a secretária da reunião fez a leitura do parecer da
comissão de avaliação que mediante análise e relatório, deu parecer favorável à aprovação da terceira
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etapa do Estágio Probatório do Prof. Dr. Elton de Lima Borges, obtendo na mesma, média igual a 9,35. Em
seguida foi feito a leitura do relatório final de avaliação de Estágio Probatório Docente, como determina a
Resolução n° 189/CONSAD/UNIR/2017 no §4º do Art. 9º sobre o parecer final contendo a nota da média
das 3 (três) etapas da avaliação. Com base na análise dos pareceres emi�dos nas três etapas do Estágio
Probatório, a comissão foi de parecer favorável à aprovação do Prof. Dr. Elton de Lima Borges, tendo se
destacado como um profissional assíduo, disciplinado e responsável, obtendo média final igual a 9,10
(nove inteiros e dez centésimos). Após a leitura do parecer e relatório final, o presidente encaminhou
para apreciação e votação no CONSEC, com abstenção do voto do interessado Prof. Elton, foi aprovado
por unanimidade deste conselho a terceira etapa do Estágio Probatório e o Relatório Final do Prof. Dr.
Elton de Lima Borges. 2.3 Processo SEI nº 999119649.000056/2019-71: Avaliação da terceira etapa do
Estágio Probatório do Professor Marcondes Agos�nho Gonzaga Junior: a secretária da reunião fez a
leitura do parecer da comissão de avaliação que mediante análise e relatório deu parecer favorável à
aprovação da terceira etapa do Estágio Probatório do Prof. Dr. Marcondes Agos�nho Gonzaga Junior,
obtendo na mesma média igual a 8,92. Durante a leitura do parecer (Documento SEI nº 0667591),
observou-se a necessidade de fazer a seguinte correção, onde se lê: “Ao final dos trabalhos, a comissão
chegou a seguinte mensuração das médias desta segunda etapa avalia�va”, leia-se: “Ao final dos
trabalhos, a comissão chegou a seguinte mensuração das médias desta terceira etapa avalia�va”. Em
seguida foi feito a leitura do relatório final de avaliação de Estágio Probatório Docente como determina a
Resolução n° 189/CONSAD/UNIR/2017 no §4º do Art. 9º sobre o parecer final contendo a nota da média
das 3 (três) etapas da avaliação. Com base na análise dos pareceres emi�dos nas três etapas do Estágio
Probatório, a comissão foi de parecer favorável à aprovação do Prof. Dr. Marcondes Agos�nho Gonzaga
Junior, obtendo média final igual a 9,04 (nove inteiros e quatro centésimos). Após a leitura do parecer e
relatório final, o presidente encaminhou para apreciação e votação no CONSEC, com abstenção do voto
do interessado Prof. Marcondes, foi aprovado por unanimidade deste conselho a terceira etapa do
Estágio Probatório e o Relatório Final do Prof. Dr. Marcondes Agos�nho Gonzaga Junior. 2.4 Processo SEI
nº 999119649.000051/2019-49: Avaliação da terceira etapa do Estágio Probatório do Professor
Severino Adriano de Oliveira: a secretária da reunião fez a leitura do parecer da comissão de avaliação
que mediante análise e relatório deu parecer favorável à aprovação da terceira etapa do Estágio
Probatório do Prof. Dr. Severino Adriano de Oliveira, obtendo na mesma média igual a 8,6. Durante a
leitura do parecer (Documento SEI nº0668072) observou-se a necessidade de correção do úl�mo
parágrafo, onde se lê: “Mediante a análise e relatório, esta Comissão é de parecer favorável à
APROVAÇÃO da primeira etapa do Estágio Probatório do servidor Prof. Dr. Severino Adriano de Oliveira,
obtendo na mesma, média igual a 8,6”; leia-se: “Mediante a análise e relatório, esta Comissão é de
parecer favorável à APROVAÇÃO da terceira etapa do Estágio Probatório do servidor Prof. Dr. Severino
Adriano de Oliveira, obtendo na mesma, média igual a 8,6”. Em seguida foi feito a leitura do relatório
final de avaliação de Estágio Probatório Docente como determina a Resolução n°
189/CONSAD/UNIR/2017 no §4º do Art. 9º sobre o parecer final contendo a nota da média das 3 (três)
etapas da avaliação. Com base na análise dos pareceres emi�dos nas três etapas do Estágio Probatório, a
comissão foi de parecer favorável à aprovação do Prof. Dr. Severino Adriano de Oliveira, obtendo média
final igual a 8,8 (oito inteiros e oito centésimos). Após a leitura do parecer e relatório final, o presidente
encaminhou para apreciação e votação no CONSEC que foi aprovado por unanimidade deste Conselho a
terceira etapa do Estágio Probatório e o Relatório Final do Prof. Dr. Severino Adriano de Oliveira. 2.5
Construção de Porteira de madeira na entrada do Campus: O presidente solicitou a autorização do
Conselho para a construção de uma porteira de madeira na entrada no Campus, explicou que será
re�rado a estrutura de concreto que existe no local e será construída duas novas porteiras de madeira.
Ressaltou também que o Campus não possui ainda a madeira suficiente para dar início à construção, mas
que já tem conseguido algumas madeiras e está tentando conseguir mais por meio de doações. Caso o
conselho seja favorável à construção, o presidente irá solicitar que seja feito um croqui para melhor
visualização. O Prof. Elton sugeriu que, além da construção da porteira, pudesse também dar um maior
destaque no canteiro que fica próximo. O Prof. Willian sugeriu a re�rada do mata-burro na nova
construção da porteira, porém o presidente explicou que devido a grande quan�dade de animais soltos e
que ficam transitando por aquele local, torna-se inevitável o mata-burro. Sendo a proposta acatada pela
maioria dos conselheiros, o presidente se colocou aberto para sugestões. 3. Outros: o presidente
informou que o prof. Marlos ar�culou uma parceria com o prof. Alex da medicina veterinária
do Campus de Rolim de Moura e juntos conseguiram 200 lascas para fazer a cerca que faz divisa do sí�o
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do Sr. Bila com a UNIR, conseguiram também duas motos usadas (uma Bross 2018 e uma CG já bem
velha), ambas serão disponibilizadas para realização de serviços interno do Campus. As motos usadas
foram doações do Ibama ao Campus de Rolim de Moura, e este repassou para o Campus de Presidente
Médici. O presidente informou que o Campus estabeleceu parceria com a SEDAM para conseguir mais
madeira. Foi mencionado pelo presidente e pelo prof. Elton sobre o site <reuse.gov.br> em que são
anunciados itens para doações, o anúncio pode ser consultado por qualquer cidadão, porém o
recebimento de um bem ou serviço anunciado estará restrito aos órgãos e en�dades da Administração
Pública Federal. O presidente informou também sobre os dois computadores que a PROCEA
disponibilizou para o Campus. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas e dez 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.

Documento assinado eletronicamente por MARIA FERREIRA DE SOUSA, Secretário(a), em
20/05/2021, às 09:08, 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
20/05/2021, às 09:24, 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 Adriana da Silva Baia, Usuário Externo, em 20/05/2021,
às 09:32, 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 SANTINA RODRIGUES SANTANA, Docente, em
20/05/2021, às 10:00, 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 Carlos Henrique Sales Mota, Usuário Externo, em
20/05/2021, às 10:05, 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 20/05/2021, às 10:07, 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, Vice-Presidente, em 20/05/2021, às
10:38, 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
20/05/2021, às 10:48, 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 ELTON DE LIMA BORGES, Docente, em 20/05/2021, às
11:04, 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 MONICA GOMES MONTEIRO FEITOSA, Docente, em
20/05/2021, às 11:55, 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, Docente, em 20/05/2021,
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às 14:09, 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
Departamento, em 20/05/2021, às 15:09, 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, Gestor(a) de Contrato, em
24/05/2021, às 11:28, 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 Handerson Brito dos Santos, Usuário Externo, em
24/05/2021, às 12:08, 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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