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Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, através do
aplica�vo GOOGLE MEET, de modo virtual, 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, representante técnico 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 deu início aos informes. 1. informes: O presidente informou que
completou 1 (um) ano que ele e a professora Eliane está na diretoria do Campus, em seguida apresentou
algumas das ações realizadas pela Direção de Campus durante esse seu primeiro ano de gestão, o mesmo
ressaltou que não foi somente um trabalho da Direção, mas de toda a equipe UNIR - Campus de
Presidente Médici, com a colaboração de professores, técnicos e terceirizados. Dentre as ações
desenvolvidas listaram-se: a) licitação e instalação de fibra para internet de alta velocidade, realizada pela
RNP; b) apresentação de 11 projetos PIBIC 2020/2021 com 13 bolsas; c) aprovação de 9 projetos de
extensão com 15 bolsas; d) aprovação de 3 projetos PIBITI 2020/2021 com 3 bolsas; e) recebimento de 8
computadores e 2 bebedouros; f) recuperação e distribuição de material fresado no Campus, apoio:
DNIT/SEMAT/Prefeitura; g) distribuição de material fresado na Base da UNIR,
apoio DNIT/SEMAT/Prefeitura;  h) recebimento de carga de madeira da Polícia Rodoviária Federal
(PRF/Juizado de Ji-Paraná); i) fabricação de mesas e bancos para os setores de equinos, bovinos de leite e
ovinos; j) recebimento de carga de madeira do Campus de Rolim de Moura (200 lascas), da Comarca de
Presidente Médici (110 lascas), apoio SEMAT/Prefeitura, e construção da cerca do Bila; k) recebimento de
doação de 2 motos do IBAMA/UNIR, Campus de Rolim de moura; l) reforma e melhorias no setor de
ovinos; m) reforma e implantação do setor de ranicultura; n) reforma e implantação do setor de equinos;
o) reforma e implantação do setor de bovinocultura de leite; p) con�nuidade no processo de arborização
do Campus; q) reforma e pintura do an�go pavilhão; r) produção e distribuição de álcool em gel para a
Associação Provida, para a Associação dos Catadores de material reciclado do município e Secretaria
Municipal de Ação Social; s) confraternização com servidores e colaboradores no final de 2020; t) Registro
de Bole�m de Ocorrência e solicitação de perícia referente aos dois incêndios ocorridos na área da Base
de Piscicultura do Campus; u) Designação da servidora Vanessa M. Rebêlo como responsável nas
divulgações e postagens no site e redes sociais do Campus; v) Designação do servidor César W. T. Reis
para organização de matérias com professores e interessados na divulgação de trabalhos realizados em
seus setores; x) conquista de FCC para o Departamento de Zootecnia a par�r de 01/10/2021. Após a
apresentação, o presidente informou sobre o número de inscritos no Processo Sele�vo da UNIR - 2021
para os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia. Explicou que em outubro haverá outro Processo
Sele�vo que será mediante apresentação do Histórico Escolar, enfa�zou sobre a necessidade de
intensificar a divulgação para garan�r que os cursos consigam aumentar esse número de alunos. O
presidente informou que foi aprovado o calendário acadêmico da UNIR para semestre 2021.1, onde ficou
decidido con�nuar as aulas de forma remota, possibilitando ser presencial nas aulas prá�cas de
laboratório, estágios, projetos de pesquisa/extensão. Ficou aprovado para o início do semestre le�vo de



2021.1 em 16/11/2021, irá até 31/12/2021, depois retornarão em 31/01/2022 dando prosseguimento ao
semestre. Ressaltou que o período de férias será de 01/01 a 30/01/2022. O Prof. Marcondes destacou
que essas alterações constantes no calendário acabam, muitas vezes, gerando um transtorno tanto para a
chefia de Departamento, tendo em vista que é o chefe de departamento que aprova as férias do
professor, quanto para o professor que geralmente programa suas férias com bastante antecedência,
além de uma série de jus�fica�vas que precisam ser colocadas no sistema “SouGov.br”. O discente Carlos
ques�onou sobre os mo�vos da perda dos colaboradores de manutenção e de limpeza do Campus, o
presidente explicou que em relação aos colaboradores da manutenção, ocorreu que a empresa solicitou
da UNIR um ajuste no contrato, solicitou um adi�vo de insalubridade e periculosidade, e como a UNIR
não �nha orçamento para aumentar o valor do contrato, teve que rescindir o contrato; e referente aos
colaboradores da limpeza, o que ficou entendido é que a empresa deveria ter solicitado para a UNIR com
três meses de antecedência a adi�vação do contrato, para como a empresa não fez isso, a UNIR terá que
abrir um novo processo de licitação, e que é um procedimento um pouco demorado para organizar tudo
isso. Em seguida, o Técnico em Agropecuária Thiago Torres Soares apresentou aos membros do Conselho
um relato de situações por ele vivenciado durante seu percurso de trabalho no Campus, inclusive,
denúncias que também que tem recebido de seu trabalho. A pedido do servidor, segue na íntegra a
transcrição de seu seu relato: “Acabo de ser surpreendido pela segunda vez com uma denúncia ao MPF,
relacionada a fatos supostamente relacionadas as minhas a�vidades. Diante desse cenário, revisitei o
passado no afã de encontrar o caminho que fizeranos chegarmos até aqui. Não é novidade no
Departamento de Zootecnia que durante algum tempo diversas reuniões departamentais se ocuparam de
cuidar de divergências entre minhas atribuições, não sem antes haver uma extensa e cansa�va troca de
e-mails por mim e demais servidores tratando do assunto. Com efeito, somente duas pessoas se
deslocavam do entendimento médio a respeito dos serviços solicitados serem ou não atribuição regular
com o con�do no EDITAL N.º 003/GR/UNIR/2013, do qual submeto, sem reservas. Além disso, exerci
durante um curto espaço de tempo uma função gra�ficada, que na visão da então chefia da ins�tuição
deveria ser dividida entre as tarefas comuns ao meu cargo e a função gra�ficada, sugerindo, inclusive,
que exercesse uma função pela manhã e outra a tarde. Digo para tentar tracejar os desníveis que foram
capazes de me colocar na atual situação. Ao meu entender, perseguido. Primeiro porque, o co�diano
anterior sinalizava perigo quando o tratamento dispensado a mim pela chefia era ni�damente diferente
(nada mudou). Segundo porque, já fui adver�do a usar a palavra professora antes de me dirigir a palavra
a uma determinada servidora. Terceiro porque, já fui desrespeitosamente abordado nos corredores da
Universidade por ter deixado de par�cipar de um grupo de Whatsapp, quando a “ordem era de
permanência”. Quarto porque, já fui desrespeitosamente abordado nos corredores para que �rasse
minhas coisas da sala em que ocupo, no prazo daquele dia, e naquela ordem indica�va de autoritarismo,
para dar lugar a alguns “entulhos”. Quinto porque, recebi a primeira comunicação de denúncia ao MPF,
em razão de a�vidades profissionais privadas – Advocacia, diga-se de passagem. Sexto porque, recebi a
comunicação da segunda denúncia ao MPF de fatos supostamente relacionados ao exercício da minha
função. Pelo exposto, sinto em dizer que pelo esforço interpreta�vo das situações narradas, concluo,
invariavelmente pela perseguição. A má fé presente nas denúncias são facilmente percebidas quando se
nota que as colocações da denunciante, poderiam ser verificadas com uma simples conversa, ou mesmo
porque no ambiente interno não há consideração de irregularidades por nenhum outro servidor, dada a
inexistência lógica de algum procedimento interno avaliando o tema. Socorro-me a este informe na
tenta�va úl�ma de demonstrar que o ambiente não foi e não tem sido saudável para o exercício de meu
trabalho. Pela ordem, apresento a literalidade do edital EDITAL N.º 003/GR/UNIR/2013, no que se
relaciona com a atribuição de competências relacionadas ao meu cargo. In verbis: TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA: Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre
produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade; executar projetos
agropecuários em suas diversas etapas; planejar a�vidades agropecuárias; promover organização,
extensão e capacitação rural; fiscalizar produção agropecuária; desenvolver tecnologias adaptadas à
produção agropecuária; assessorar nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas
de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Sigo aqui na
tenta�va de demonstrar a cole�vidade de que me vínculo exclusivamente ao con�do neste edital, e que,
invariavelmente, a par�r desse momento todas as solicitações de serviço somente serão atendidas após o
cadastramento da solicitação na plataforma S.O.S disponibilizada pela Universidade e haverá por mim,
um controle da possibilidade de atendimento, considerando o apresentado no edital. A fim de dar



transparência ao apresentado, solicito que seja este informe apresentado aos departamentos de
Zootecnia e Engenharia de Pesca para que seja respeitada a organização do trabalho que ele pretende.
Em relação a a�vidade que algum servidor julgar necessário rever, incluir, ajustar, estou à disposição para
que seja realizada. Por fim, em relação a este informe, tem a finalidade de apresentar a atual situação
ambiental, pois me sinto perseguido, desmo�vado, descredibilizado e mereço respeito na qualidade de
servidor que sou. Conto com os senhores para promovermos um ambiente é�co e saudável e
responsável” (Lido por Thiago Torres Soares). O servidor Thiago fez a leitura e alguns apontamentos sobre
o relato apresentado, solicitou que os chefes de departamentos apresentasse como informe em reunião
com seus departamentos, especificamente porque é de lá que originam a maior parte de suas demandas
de trabalho, solicitou que as Chefias informassem aos docentes que todas as solicitações de
trabalho direcionado à sua pessoa, que sejam registradas no Sistema de Ordem de Serviço. Destacou que
essa solicitação de demandas via SOS é uma tenta�va organizar melhor o seu trabalho e evitar alguns
desentendimentos internos. O prof. Marcondes salientou que situações que contribuem para o
desconforto de um servidor como se percebe no relato acima não deveria ocorrer em uma universidade,
muito menos em um Campus tão pequeno como o nosso, que somos um corpo e precisamos manter
unidos, que isso também reflete na entrada e permanência de alunos nos cursos, que a universidade
necessita de ser um ambiente acolhedor e saudável, e não um local de conflito, de desequilíbrios
emocionais, que além de causar mal à saúde do servidor, contribuem também para afastar os alunos. 2.
Pauta: 2.1 Processos SEI Nº 999055621. 000481/2019-98 - Avaliação de Estágio Probatório do Docente
Donovan Filipe Henrique Pinto (2ª fase): Foi feito a leitura do Relatório e Parecer da Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório Docente do Campus, que mediante a análise, a Comissão foi de parecer
favorável à APROVAÇÃO da segunda etapa do Estágio Probatório do servidor Prof. Dr. DONOVAN FILIPE
HENRIQUE PINTO, obtendo na mesma, média igual a 8,6. Após a aprovação da Comissão, o Parecer foi
encaminhado ao Conselho de Campus e aprovado por unanimidade. 2.2 U�lização do Veículo Oficial
(caminhonete) do Campus: O presidente explicou que o referido ponto de pauta surgiu devido uma
solicitação de viagem com a u�lização da caminhonete do Campus com cinco pessoas, e uma delas não
estava vacinada contra a COVID-19. Par�ndo de tal situação e preocupado na preservação da saúde de
todos os usuários da caminhonete, a Direção de Campus encaminhou um e-mail a todos os servidores
comunicando que só iria autorizar o uso do veículo oficial do Campus, sob a apresentação do cartão de
vacinação ou declaração jus�ficando a não vacinação de todos os ocupantes, de modo a garan�r a
segurança de todos os usuários do veículo. Mas, em virtude de alguns ques�onamentos apontados por
alguns servidores referente tal situação, o presidente resolveu trazer o assunto para ser discu�do e
deliberado no Conselho de Campus. O prof. Elton fez suas considerações sobre o assunto, destacando
que é necessário criar algumas restrições para o uso do veículo e não impedir o servidor de u�lizá-la
porque isso poderá impactar nega�vamente na execução dos projetos do professor e dos alunos. O
técnico Thiago Torres fez suas complementações com relação a obrigatoriedade ou não de tomar a vacina
e a questão da legalidade. Após várias discussões sobre o assunto, o Conselho decidiu que a par�r de
10/09/2021, a liberação da caminhonete do Campus, ocorrerá somente mediante a apresentação da
Carteira de Vacinação contra à COVID-19 para os vacinados; e para os não vacinados, Exame de PCR e
Declaração preenchida e assinada pelo usuário da caminhonete. Os professores Clodoaldo e Elton, e o
técnico Thiago Torres ficaram responsáveis pela elaboração do modelo de Declaração. O prof. Marcondes
informou que o comprovante de vacinação contra a COVID-19 pode ser encontrado no aplica�vo
“Conecte SUS”. 2.3 Remanejamento de 2 (dois) piquetes do Setor de Bovinocultura Corte para o Setor
de Equinocultura: o presidente explicou que será remanejado o piquete de nº 2 e 4 perto da casa
amarela, eles estão alocados no setor de Bovinocultura de Corte com o prof. Marlos, e serão des�nados
ao setor de Equinocultura da profª. Bruna. O Campus está se comprometendo com o prof. Marlos de
organizar dois novos piquetes com cochos e bebedouros com áreas semelhantes ou próximas aos
piquetes cedidos à profª. Bruna. A pauta foi encaminhada para apreciação e aprovação dos conselheiros,
não havendo manifestações contrárias, foi aprovado por unanimidade o remanejamento dos piquetes. 3.
Outros: O prof. Elton informou que está aberto o Edital para Feira de Ciências e Mostras Cien�ficas, que
seria interessante organizar uma força-tarefa para tentar pleitear esse projeto para o Campus. O
presidente informou também que o Seminário de Extensão da PROCEA está aberto para os interessados
realizarem as suas inscrições para apresentação de seus projetos nesse Seminário. Nada mais havendo a
tratar, às doze horas e cinco 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 CLODOALDO DE OLIVEIRA FREITAS, Presidente, em
15/09/2021, às 17:10, 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 ELIANE SILVA LEITE, Vice-Presidente, em 15/09/2021, às
17:51, 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 MARIA FERREIRA DE SOUSA, Secretário(a), em
15/09/2021, às 17:54, 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
15/09/2021, às 18:11, 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
15/09/2021, às 18:17, 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 15/09/2021,
às 19:35, 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
16/09/2021, às 11:45, 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
16/09/2021, 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 16/09/2021,
às 12:02, 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 17/09/2021, às
16:20, 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
20/09/2021, às 11:13, 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, Técnico em Agropecuária, em
20/09/2021, às 15:03, 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 01/10/2021, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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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 0757438 e
o código CRC D8A390A4.

Referência: Processo nº 999119647g.000002/2019-26 SEI nº 0757438
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