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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

ATA DE REUNIÃO

Ata da 115ª sessão extraordinária do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) da Fundação
Universidade Federal de Rondônia – UNIR

Aos 13 dias do mês de julho de 2021, às 9 horas, sob a Presidência da conselheira Marcele Regina
Nogueira Pereira, realizou-se a centésima décima quinta sessão extraordinária do Conselho Superior
Acadêmico (CONSEA), com a presença dos seguintes Conselheiros: Vice-Presidente: José Juliano
Cedaro, Diretores de Núcleos: Antonio Cou�nho Neto, Petrus Luis de Luna Pequeno, Marcus Vinícius
Xavier de Oliveira (em suplência de Jonas Cardoso) e Ariel Adorno de Sousa. Diretores de Campus:
Cleberson Eller Loose, Humberto Hissashi Takeda, Clodoaldo de Oliveira Freitas, Maurício Silva de
Souza e João Gilberto de Souza Ribeiro; Representantes Docentes no CONSEA: Marilsa Miranda de
Souza, Luís Fernando Novoa Garzon, Priscila Perez da Silva Pereira,  Isaura Isabel Conte,  Maria do Socorro
Gomes Torres, Jackson I�kawa e Samilo Takara Representante técnico-administra�vo: Dério Garcia
Bresciani; Representantes discentes: Anderson da Silva Costa, Alexandre Vítor Soares de Melo, Elenilson
José Sá�mo Frelik (em suplência de Max Raphael Nascimento Gomes) e Gabriel Uarley Costa Silva. Pró-
reitores:  Verônica Ribeiro da Silva Cordovil (PROGRAD). 1. Informes:  Ao abrir a sessão, a presidente
solicita um minuto de silêncio em homenagem àqueles que perderam suas vidas para a COVID-19.
a) Informe do Conselheiro Humberto Hissashi Takeda: "A vice-direção do Campus de Ariquemes, como
pro-tempore, está sendo exercida pela professora  Gabrieli Oliveira Folador."; b) Informe do Conselheiro
Samilo Takara: "Agradeço as manifestações de defesa dos direitos de pessoas LGBTIA+ que ocorreram no
mês de junho, em alusão ao Dia do Orgulho LGBTIA+, que é no dia 28 de junho. Gostaria de ressaltar as
ações promovidas pelo Grupo de Pesquisa A�vista Audre Lorde, liderado pela Profa. Rosangela Hilário,
pelo Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia, liderado pelo Prof. Ariel Adorno e pelas manifestações
de apoio e visibilidade promovidas pelo Núcleo de Ciências Humanas, do Campus Vilhena e na página do
Instagram da UNIR. A defesa e a visibilidade de direitos de pessoas LGBTIA+ contribuem para
sublinharmos os obje�vos da Educação de formar para o pleno desenvolvimento da pessoa e para o
preparo para o exercício da cidadania, como sinaliza o art. 205 da Cons�tuição de 1988. Agradeço com a
certeza de que essas ações inspiram e reconhecem pessoas que são discentes, servidoras técnicas e
docentes da UNIR e que fazem parte da Comunidade e contribuem para que essas pessoas se
sintam parte desta universidade."; c) Informe do Conselheiro Maurício Silva de Souza: "Informo que no
dia 12/07/2021 um incêndio na mata próxima a UNIR, fez as labaredas chegarem a cerca de 5 metros do
campus de Guajará-Mirim, se aproximando perigosamente dos nossos prédios. E que só não houve uma
tragédia por conta das ações heróicas dos Servidores: Edcleyton Bruno Fernandes da Silva, Francisco
Chagas da Silva Moreira e Maria Marnizia Nonato da Silva, pois os bombeiros só conseguiram chegar
após, aproximadamente, 45 minutos da chamada. Também solicito a colaboração dos Conselhos
Superiores e da Reitoria para ações que venham corroborar com o combate às queimadas, pois trata da
4ª ocorrência desde de Junho/2021."; d) Informe do Conselheiro José Juliano Cedaro: "Informo a
sa�sfação da Capes ter aprovado a mudança do Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental
para o formato associa�vo com a Fundação Oswaldo Cruz Rondônia (Fiocruz-RO). Fruto de um esforço
conjunto das duas ins�tuições e que permi�rá não só a manutenção desse PPG, mas também a
possibilidade de ampliar a produção e conseguir melhores pontuações nas avaliações quadrienais,
podendo em breve ser considerado um Programa de excelência internacional"; e) Informe da conselheira
Verônica Ribeiro da Silva Cordovil: "Parabenizar a Fundação Universidade Federal de Rondônia pela
passagem do seu trigésimo nono aniversário, ocorrido no dia de 08 de julho de 2021. Parabenizar os
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docentes dos cursos de Pedagogia da UNIR pela criação do Fórum dos cursos de Pedagogia na UNIR,
ocorrido, também no dia 08 de julho. Convidar os conselheiros para par�ciparem dos Grupos de Trabalho
que serão propostos pela Reitoria, em parceria com a Prograd, para as discussões sobre a Educação a
Distância, consolidação e demandas de cursos de graduação na UNIR"; f) A SECONS registra que houve
um equívoco na numeração da reunião na hora da convocação, e que esta sessão é a de número 115, e
não a de número 116; g) Os conselheiros Luís Fernando Novoa Garzon, Clodoaldo de Oliveira Freitas e
Petrus Luis de Luna Pequeno entraram na sessão após o horário regimental, com o devido consen�mento
do pleno; h) Foi realizado um pedido de inversão de pauta, bem como pedido de urgência, pelo
Conselheiro Anderson da Silva Costa, nos seguintes termos: "Prezados, bom dia. Venho por meio deste
solicitar a inversão da pauta da 116ª sessão extraordinária, de modo que, os autos do item 3 da pauta
(23118.006745/2021-01 e 9995514212.000002/2019-32) sejam os primeiros na discussão, debate e
votação. Este pedido baseia-se no fato de que durante a sessão este Conselheiro Discente terá que se
ausentar da sessão em razão de treinamento ins�tucional do meu trabalho no referido horário, bem
como não ter conseguido contato com Conselheiro Suplente para subs�tuir na data de hoje. Deste modo,
solicito a inversão, excepcionalmente, da pauta para que o item 3 da pauta (23118.006745/2021-01 e
9995514212.000002/2019-32) sejam os primeiros na discussão, debate e votação.  Na oportunidade,
submeto o requerimento de votação de matéria em regime de urgência do item 3 da pauta
(23118.006745/2021-01 e 9995514212.000002/2019-32), tendo em considerando que tem 30 alunos
pendentes de colação de grau, com previsão pelo cerimonial para o mês de julho, que dependem de uma
posição deste processo." Decisão: Por unanimidade, foi aprovada a inversão de pauta, assim como a
urgência solicitada. 2. Ordem do dia: 3.1 PROCESSO: 23118.006745/2021-
01 e 9995514212.000002/2019-32, ASSUNTO: Convalidação da oferta de disciplinas opta�vas no curso
de Direito, INTERESSADO: Departamento acadêmico de ciências jurídicas (DACJ-PVH) do Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA), PARECER:
27/2021/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A): Conselheiro Clodoaldo de Oliveira
Freitas, DECISÃO DA CÂMARA: Na 196ª sessão extraordinária, em 09/07/2021, a câmara, por
unanimidade, aprovou o parecer em tela. A câmara também aprovou as seguintes emendas, conforme
segue: a)  Emenda subs�tu�va ao item 1 do parecer, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: "Sou de parecer
favorável pela aprovação do projeto de resolução apresentado pelo DCJ no conforme SEI 0694396, de
forma a se convalidar a criação das seguintes disciplinas opta�vas na grade do Curso de Direito:" LEIA-SE:
"Sou de parecer favorável pela aprovação do projeto de resolução apresentado pelo DCJ no conforme SEI
0694396, de forma a se convalidar a proposta do Departamento quanto aos ementários curriculares das
seguintes disciplinas opta�vas (componente curricular) na grade (estrutura curricular) do Curso de
Direito:" Decisão: Em votação, o resultado foi: 3 votos contrários, 4 abstenções e 3 votos favoráveis.
Considerando que houve empate na votação, o voto de minerva da presidência é pela aprovação da
emenda. b) Emenda subs�tu�va ao item 2 do parecer, nos seguintes termos: ONDE SE LÊ: “2- Sou de
parecer favorável, por conceder efeito retroa�vo, de forma a se convalidar todos os créditos acadêmicos
relacionados a estas disciplinas.” LEIA-SE: "2- Sou de parecer favorável, por conceder efeito retroa�vo, de
forma a se convalidar a oferta dos componentes curriculares nos anos subsequentes a 2013 até a
presente data." Decisão: Por 8 votos favoráveis e 2 contrários, foi aprovada a presente emenda. c)
Emenda adi�va: "Considerando o documento SEI nº Despacho (0708107), Processo:
9995514212.000002/2019-32 recomendo à DIRCA análise à solicitação de colação de grau encaminhada
pelo acadêmico ANDRE DE ARAUJO NEVES – 201811982, e sua condição de conhecimento extraordinário,
conforme Resolução 505/CONSEA, de 29/11/2017, uma vez que sua entrada é de 2018.1." Decisão: Por
unanimidade, a câmara aprovou a presente emenda. d) Emenda adi�va: "Considerando as dificuldades
do Departamento de Direito de Porto Velho, para implantar as 80horas previstas como componente
curricular opta�vo sugiro à PROGRAD acompanhar a revisão do PPC do curso de Direito dentro do
previsto pela Resolução nº 05 de 17/12/2018 que ins�tui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Direito e dá outras providências." Decisão: Por 8 votos favoráveis, 1 abstenção e 1 voto
contrário, a câmara aprovou a presente emenda. e) Emenda adi�va: "Autorizar a DIRCA a realizar a
inserção dos componentes curriculares opta�vos de (40 horas cada) nos históricos dos
acadêmicos." Decisão: Por unanimidade, a câmara aprovou a presente emenda. DECISÃO DO PLENÁRIO:
Por unanimidade, o pleno aprovou o parecer em tela, sem prejuízo de emendas posteriores. Houve
emenda supressiva apresentada pelo Conselheiro Anderson da Silva Costa, nos seguintes
termos: "Solicito a remoção da emenda adi�va 'c', por não se tratar de conhecimento extraordinário e
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por não ter sido apreciado pelas instâncias anteriores, a saber: 'c) Emenda adi�va: Considerando o
documento SEI nº Despacho (0708107), Processo: 9995514212.000002/2019-32 recomendo à DIRCA
análise à solicitação de colação de grau encaminhada pelo acadêmico ANDRE DE ARAUJO NEVES –
201811982, e sua condição de conhecimento extraordinário, conforme Resolução 505/CONSEA, de
29/11/2017, uma vez que sua entrada é de 2018.1.' "; Decisão do Pleno: Por 22 votos favoráveis e 1
abstenção, o pleno aprovou a presente proposta de supressão. Registre-se que às 10h30, o conselheiro
Anderson da Silva re�rou-se da reunião em virtude de outro compromisso no trabalho. 2. Dos pedidos de
vista: 2.1 PROCESSO: 99916751f.000002/2020-85, ASSUNTO: Proposta de atualização da regulamentação
da Avaliação Discente na Graduação (UNIR) nas modalidades de Ensino Presencial e a
Distância; INTERESSADO: Câmara de Graduação CAMGR, PARECER
ORIGINÁRIO: 10/2021/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A)
ORIGINÁRIO: Conselheiro Wolembergue Lopes Gomes, PARECER DE
VISTA: 5/2021/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR DE VISTA: Conselheiro José Juliano
Cedaro, DECISÃO DA CÂMARA: Na 192ª sessão ordinária, em 22-04-2021, por unanimidade de votos
favoráveis, a Câmara aprovou o parecer em tela, cujo relator é de "parecer FAVORÁVEL à aprovação da
minuta (0447629) que atualiza a regulamentação da Avaliação Discente", DECISÃO DO PLENÁRIO: Por
unanimidade, o pleno aprovou o parecer de vista 5/2021/CONSEA/CONSUN/SECONS, do conselheiro José
Juliano Cedaro, sem prejuízo de emendas posteriores. a) Emenda modifica�va ao Art. 3º, apresentada
pela Conselheira Maria do Socorro, nos seguintes termos: "Art. 3º. Parágrafo Único: Todos os planos de
Ensino deverão ser publicados nos sí�os eletrônicos dos departamento acadêmico, no final do semestre
anterior à execução, diretamente vinculado [...]"; Decisão: Por 11 votos contrários, 8 abstenções e
3 votos favoráveis, foi rejeitada a presente emenda. b) Emenda modifica�va ao Art. 7º, §5º, apresentada
pela Conselheira Maria do Socorro e Petrus Luis de Luna Pequeno, nos seguintes termos: "§5º A banca
poderá manter a nota ou revisá-la para menor ou maior, dentro do valor máximo originalmente
previsto.", Decisão: Por 13 votos contrários, 1 abstenção e 8 favoráveis, foi rejeitada a presente
emenda. c) Emenda supressiva do §5º do art. 7º, apresentada pelo conselheiro Jackson
I�kawa, Decisão: Por 13 votos favoráveis e 9 contrários, o pleno aprovou a presente emenda. Registro de
voto contrário do conselheiro Dério Garcia: "Registro que a supressão do referido ar�go coloca os
possíveis acadêmicos que entrem com eventual recurso em situação de instabilidade em relação ao
direito que será pleiteado, uma vez que a resolução enquanto regramento não define qual será a o papel
da comissão dando a ela total autonomia de decisão, acarretando insegurança aos acadêmicos e que de
certa forma inibirá que pleiteiem tal direito.". Às 11 horas, a sessão foi prorrogada por mais 1 hora. Às
11h46, o conselheiro Anderson da Silva retornou à reunião. 2.2 PROCESSO:23118.000860/2020-
83, ASSUNTO: Minuta de Resolução do Regimento Interno do Comitê de É�ca em Pesquisa
(CEP/UNIR); INTERESSADO: NÚCLEO DE SAÚDE, PARECER
ORIGINÁRIO: 1/2021/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A)
ORIGINÁRIO: Conselheiro  Jackson I�kawa, PARECER DE VISTA:
3/2021/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR DE VISTA: Conselheiro José Juliano
Cedaro, DECISÃO DA CÂMARA: Na 119ª sessão ordinária, em 06/05/2021, por unanimidade de votos,
a Câmara aprovou o parecer em tela bem como a seguinte emenda: "Supressão da indicação de
encaminhamento à PROPESQ, uma vez que a Pró-Reitoria já se manifestou nos autos.", DECISÃO DO
PLENÁRIO: Por 17 votos favoráveis e 4 abstenções, o pleno aprovou o parecer de
vista 3/2021/CONSEA/CONSUN/SECONS, do conselheiro José Juliano Cedaro. Às 12h a sessão foi
suspensa e retornou às 14 h, sob a presidência do Vice-Presidente José Juliano Cedaro, em virtude de
compromisso previamente agendado com o Governo do Estado de Rondônia da Conselheira Presidente
Marcele Regina Nogueira Pereira. Registre-se que o Conselheiro Samilo Takara não par�cipou da reunião
no período da tarde, devido à aulas previamente agendadas. 3. Da Câmara de Graduação (CamGR), 3.2
PROCESSO: 999119656.000007/2018-69, ASSUNTO: Projeto Pedagógico do Curso de
Letras/LIBRAS , INTERESSADO: Departamento acadêmico de Libras, Núcleo de Ciências
Humanas (NCH), PARECER:
23/2021/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A): Conselheiro Rômulo Giácome
Oliveira Fernandes, DECISÃO DA CÂMARA: Na 196ª sessão extraordinária, em 09/07/2021, por
unanimidade de votos favoráveis, a Câmara aprovou o parecer em tela, cujo relator é "favorável à
correção no nome da disciplina de maneira que a disciplina em questão deve passar a constar na Matriz
Curricular do Curso de Licenciatura em Letras LIBRAS do Departamento de LIBRAS do NCH-PVH, conforme
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já indicado pelo Departamento, onde consta VER30119 - Estágio Supervisionado: regência em L1 no
Ensino Fundamental II, CORRIJA-SE PARA: VER30119 - Estágio Supervisionado: regência em L2 no Ensino
Médio.", DECISÃO DO PLENÁRIO:  Por unanimidade, o pleno aprovou o parecer em tela. 3.3
PROCESSO: 23118.003553/2021-35, ASSUNTO: Criação e regulamentação do Laboratório de Fenômenos
de Transporte e Operações Unitárias (LFTOU), INTERESSADO: Departamento acadêmico de Engenharia
de Produção, Campus de Cacoal, PARECER:
24/2021/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A): Conselheiro Elder Gomes
Ramos, DECISÃO DA CÂMARA:  Na 196ª sessão extraordinária, em 09/07/2021, a câmara, por
unanimidade, aprovou o parecer em tela, cujo relator é "FAVORÁVEL à aprovação da Minuta de Criação e
regulamentação do Laboratório de Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias (LFTOU), do
Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção da UNIR Campus de Cacoal", bem como a seguinte
emenda: Adicionar a palavra "didá�co" na nomenclatura do laboratório, a saber: "Laboratório Didá�co de
Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias (LFTOU)", DECISÃO DO PLENÁRIO:  Por unanimidade, o
pleno aprovou o parecer em tela. 4. Da Câmara de Pós-Graduação (CamPG) - Foi realizado pedido de
urgência na apreciação do processo 23118.003202/2021-24, pelo conselheiro José Juliano Cedaro. Em
votação, por unanimidade, o pleno aprovou a urgência. 4.1 PROCESSO: 23118.003202/2021-
24, ASSUNTO: Proposta de convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para
oferecimento de Turma Fora de Sede à nível de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão
do Cuidado em Enfermagem da UFSC , INTERESSADO: Departamento de Enfermagem / Núcleo de
Saúde, PARECER: 2/2021/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A): Conselheiro Petrus
Luiz de Luna Pequeno, DECISÃO DA CÂMARA: Na 93ª sessão ordinária, em 28/06/2021, por unanimidade
de votos favoráveis, a câmara aprovou o parecer em tela, cujo relator é "FAVORÁVEL ao estabelecimento
do convênio entre a Fundação Universidade Federal de Rondônia e a Universidade Federal de Santa
Catarina para realização do Projeto de Mestrado Turma Fora de Sede", DECISÃO DO PLENÁRIO:  Por
unanimidade, o pleno aprovou o parecer em tela. Registro da Conselheira Priscilla Perez: "Registro aqui
meu agradecimento pelo empenho dos conselheiros, secretaria e reitoria pelo cuidado ao avaliar este
processo no qual par�u do meu departamento - Enfermagem.". 4.2
PROCESSO: 999119628.000041/2020-95, ASSUNTO: Curso de Especialização lato sensu em Sistemas
Elétricos de Potência, INTERESSADO: Departamento de Engenharia Elétrica / Núcleo de
Tecnologia, PARECER: 1/2021/CAMPG/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A): Conselheiro
Humberto Hissashi Takeda, DECISÃO DA CÂMARA:  Na 93ª sessão ordinária, em 28/06/2021, por
unanimidade de votos favoráveis, a câmara aprovou o parecer em tela, bem como emenda adi�va
ao item "III. Conclusão" do parecer, nos seguintes termos: "S.M.J. sou de parecer favorável à abertura do
Curso de Especialização lato sensu em Sistemas Elétricos de Potência do Departamento de Engenharia
Elétrica, Núcleo de Tecnologia", DECISÃO DO PLENÁRIO:  Por unanimidade, o pleno aprovou o parecer
em tela. 5. Da Câmara de Pesquisa e Extensão (CamPE) - 5.1 PROCESSO:23118.000315/2020-
97, ASSUNTO: Regimento Interno do Laboratório de Informá�ca do Campus de
Ariquemes, INTERESSADO: Campus de Ariquemes, PARECER:
2/2021/CAMPE/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A): Conselheira Priscilla Perez da Silva
Pereira, DECISÃO DA CÂMARA:  Na 120ª sessão, em 09/07/2021, por unanimidade de votos favoráveis,
a Câmara aprovou o parecer em tela, cuja relatora é "FAVORÁVEL à aprovação do Regimento Interno do
Laboratório de Informá�ca do Campus de Ariquemes".; DECISÃO DO PLENÁRIO:  Por unanimidade, o
pleno aprovou o parecer em tela. 5.2 PROCESSO:99955142.000043/2018-87, ASSUNTO: Criação da
Comissão Interna de Biossegurança (CIBio, INTERESSADO: Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
(PROPESQ), PARECER: 4/2021/CAMPE/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A): Conselheira
Priscilla Perez da Silva Pereira, DECISÃO DA CÂMARA:  Na 120ª sessão, em 09/07/2021, por unanimidade
de votos favoráveis, a Câmara aprovou o parecer em tela, cuja relatora é "FAVORÁVEL à criação da
Comissão Interna de Biossegurança nos termos da minuta de resolução modificada e apresentada
no Parecer 17 (0550273)"; DECISÃO DO PLENÁRIO:  Foi concedida vista do processo em tela ao
Conselheiro Anderson da Silva Costa. 5.3 PROCESSO:23118.001819/2021-13, ASSUNTO: Laboratório de
Línguas Originárias, Minorizadas e de Imigração (LLOMI), Departamento Acadêmico de Letras
Vernáculas, INTERESSADO: Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas, Núcleo de Ciências
Humanas, PARECER: 3/2021/CAMPE/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, RELATOR(A): Conselheira
Isaura Isabel Conte, DECISÃO DA CÂMARA:  Na 120ª sessão, em 09/07/2021, por unanimidade de votos
favoráveis, a Câmara aprovou o parecer em tela, cuja relatora é "de parecer favorável à sua
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criação"; DECISÃO DO PLENÁRIO:  Por unanimidade, o pleno aprovou o parecer em tela. Não havendo
mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 15h50m. E, para constar, eu, Maira Miranda Ciorlin,
Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata, que foi lida e considerada conforme nesta
sessão, segue assinada por mim, pela Presidente e pelo Vice-Presidente.

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Presidente, em
14/07/2021, às 13:38, 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 JOSE JULIANO CEDARO, Vice-Presidente, em 14/07/2021,
às 16:45, 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 MAIRA MIRANDA CIORLIN, Secretário(a), em
14/07/2021, às 16:50, 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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