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A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, artigo 

11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no D.O.U. nº. 86, de 04 de maio de 2012, 

seção 2, p.1, e considerando o que consta no Memorando nº 034/2015/DCAR/UNIR, 09/03/2015, 

RESOLVE: 

Art.1º - Convalidar os atos administrativos praticados no período de 23/02/2015 a 27/02/2015, 

em que a servidora docente MARIA NORMA LOPES SOUZA SILVA, SIAPE nº 2972062, 

respondeu pela função de Chefe do Departamento Acadêmico Interdisciplinar de Tecnologia e 

Ciências – DINTEC/Campus de Ariquemes, Função Comissionada de Coordenação de Cursos (FCC), 

em razão das férias do Chefe e do Vice-Chefe do departamento. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Portaria nº 253/2015/GR/UNIR. Porto Velho, 20 de março de 2015. 

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, artigo 

11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 86, de 04 de maio de 2012, 

seção 2, p.1, e considerando o Memorando n° 03/SIND, de 16/03/2015; RESOLVE: 

Art. 1º - Prorrogar, a partir de 22/03/2015, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos 

trabalhos da Comissão de Sindicância Investigativa, instituída pela Portaria nº 132/2015/GR/UNIR, de 

18/02/2015, publicada no Boletim de Serviço nº 16, de 19/02/2015, p. 9, para apurar os fatos narrados 

nos autos do processo nº 23118.000011/2015-62. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação. 

 

Portaria nº 254/2015/GR/UNIR. Porto Velho, 20 de março de 2015. 

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, artigo 

11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no DOU nº 86, de 04 de maio de 2012, 

seção 2, p.1, e considerando o Memorando n° 03/SIND, de 16/03/2015; RESOLVE: 

Art. 1º - Prorrogar, a partir de 27/03/2015, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos 

trabalhos da Comissão de Sindicância Investigativa, instituída pela Portaria nº 147/2015/GR/UNIR, de 

23/02/2015, publicada no Boletim de Serviço nº 17, de 24/02/2015, p. 8, para apurar os fatos narrados 

nos autos do processo nº 23118.000489/2015-92. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação. 

 

Portaria nº 255/2015/GR/UNIR. Porto Velho, 20 de março de 2015. 

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, artigo 

11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no D.O.U. nº. 86, de 04 de maio de 2012, 

seção 2, p.1, considerando o Regimento Interno, e considerando o que consta no Memorando 

nº.141/PROGRAD, de 12/03/2015, RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir normas para inscrição de alunos da UNIR, junto ao Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE. 

Art. 2º. Delegar responsabilidade a cada chefe de departamento, na sua atribuição de 

coordenador de curso, de acordo com o Regimento Interno, Seção V, Art. 42, inciso X, com 

supervisão do Diretor de campus e Núcleo, a inscrição de alunos ingressantes e concluintes, de acordo 

com o calendário trienal de participação, habilitados ao Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE e a dos alunos irregulares de anos anteriores nos termos de dispensa 

estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

independente do calendário. 

Parágrafo Único. Cabe ao Diretor de Campus e Diretor de Núcleo superintender, as atividades 

do coordenador de curso, no que diz respeito às suas atribuições descritas no manual anual do 

ENADE. 

Art. 3º. A listagem dos alunos habilitados ao ENADE é de responsabilidade da chefia de 

departamento, de acordo do ambiente do coordenador descrito no manual anual do ENADE. 
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Art. 4º. O chefe de departamento deverá convocar os alunos habilitados ao ENADE de cada 

ano para obtenção de dados com vistas ao cadastramento e, posteriormente, proceder à divulgação dos 

selecionados para a realização da prova. 

Art. 5º. O chefe de departamento deverá manter contato com o Pesquisador Educacional 

Institucional – PI da UNIR para atualização de dados no  sistema e-MEC. 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data da publicação 

 

Portaria nº 260/2015/GR/UNIR. Porto Velho, 23 de março de 2015. 

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, artigo 

11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no D.O.U. nº. 86, de 04 de maio de 2012, 

seção 2, p.1, e considerando o que consta no Processo nº 23118.001037/2009-80, RESOLVE: 

Art. 1º - INSTAURAR SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA para apurar os fatos narrados nos 

autos os autos do Processo nº 23118.001037/2009-80. 

Art. 2º - Designar os servidores ROMUALDO BEZERRA DE SALLES, Assistente em 

Administração, SIAPE nº 0396432, CARLOS ALBERTO DE LIMA SIQUEIRA, Assistente em 

Administração, SIAPE nº 0396808 e FRANCISCO LIMA DE SIQUEIRA JUNIOR, Técnico em 

Contabilidade, SIAPE nº 039653, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão 

Sindicante a que se refere o item anterior. 

Art. 3°- A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão de seus trabalhos, a 

contar da data da publicação desta Portaria no Boletim de Serviço. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação. 

 

Portaria nº 263/2015/GR/UNIR. Porto Velho, 23 de março de 2015. 

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, artigo 

11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no D.O.U. nº. 86, de 04 de maio de 2012, 

seção 2, p.1, e considerando os Processos nº23118.000430/2004-41;23118.001242/2003-

50;23118.003318/2010-19 e  o Processo nº 23118.000795/2011-03, RESOLVE: 

Art. 1º - Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD, para apurar os 

fatos narrados nos autos dos processos nº 23118.000430/2004-41; nº 23118.001242/2003-50; nº 

23118.003318/2010-19 e nº 23118.000795/2011-03. 

Art. 2º - Designar os servidores: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, SIAPE nº0396678 - 

Professor do Magistério Superior (Presidente); DELSON FERNANDO BARCELLOS XAVIER, 

SIAPE nº 1109299 - Professor do Magistério Superior (Membro); e MARCUS VINICIUS 

RIVOIRO, SIAPE nº1719984 - Professor do Magistério Superior (Membro), para integrarem a 

Comissão Processante a que se refere o item anterior. 

Art. 3º - A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 

seus trabalhos, a contar da data da publicação desta Portaria no Boletim de Serviço. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação. 

 

Portaria nº 270/2015/GR/UNIR. Porto Velho, 24 de março de 2015. 

A REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas mediante o artigo 7º da Lei n° 7.011, de 08 de julho de 1982, artigo 

11 do Estatuto da UNIR, o Decreto Presidencial publicado no D.O.U. nº. 86, de 04 de maio de 2012, 

seção 2, p.1, e considerando o que consta no Processo nº 23118.000708/2015-33, RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder à servidora GABRIELLA RAMOS NOGUEIRA, Assistente em 

Administração, SIAPE nº 2110710, pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 

semanais, ou 08 (oito) horas diárias, para 30 (trinta) horas semanais, ou 06 (seis) horas diárias, nos 

termos dos Artigos 5º, §§ 2º e 3º, da Medida Provisória nº 2.174-28, de 24.08.2001, a partir de 

30/04/2015. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir da data da publicação. 

 


