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Aos quatorze dias do mês de junho de 2013, às quatorze horas e quarenta minutos, na sede da UNILAB, em 

Redenção, realizou-se a 1ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, sob a 

presidência do Vice-Reitor no exercício da Reitoria, Fernando Afonso Ferreira Junior, e com o comparecimento 

dos conselheiros: Ana Regina Ratts Frazão representando a Pró-Reitora de Administração; Andrea Gomes Linard – 

Diretora do Instituto de Ciências da Saúde; Daniel Freire de Sousa, representante docente do Instituto de Ciências 

da Saúde; George Leite Mamede – Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável; Mário 

Fernandes Biague, representante docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável; Monalisa 

Ferreira Valente Diretora do Instituto de Humanidades e Letras; Bruno Okoudowa, representante docente do 

Instituto de Humanidades e Letras; Daniela Queiroz Zuliani,  Representante do Instituto de Desenvolvimento 

Rural; Victor Emanuel Pessoa Martins representante docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza; Maria 

Aparecida da Silva, Diretora da DEAAD; Fábio Paulino de Oliveira, Carlos Eduardo Barbosa e Rafael Alves 

Damasceno, representantes dos servidores técnico-administrativos. A Conselheira Nubia Moura Ribeiro, Diretora 

do Campus de São Francisco do Conde/BA, participou da reunião através do recurso de videoconferência. Esteve 

presente ainda a Assistente do CONSUNI, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos. Estiveram ausentes os 

conselheiros: Nilma Lino Gomes, Laura Aparecida da Silva Santos, Plínio Nogueira Maciel Filho, Jacqueline 

Cunha da Serra Freire, Maria do Socorro Moura Rufino, Selma Alves Pantoja, Aristeu Rosendo Pontes Lima, 

Rodrigo Aleixo Brito, Wesley Oliveira Mendonça, Maria do Socorro Camelo Maciel, Joana D’arc Feitosa da Silva, 

Maria Vilma Coelho Moreira Faria, Rosalina Semedo de Andrade e Gislana Maria do Socorro M. do Vale.I – 

ABERTURA DOS TRABALHOS - Havendo quórum, o Senhor Presidente deu início a sessão informando que a 

Prof. Nubia Moura Ribeiro, Diretora do Campus de São Francisco do Conde/BA, irá participar da reunião através 

do recurso de videoconferência e em seguida informou que esta sessão extraordinária foi convocada para tratar dos 

concursos para carreira de magistério superior que estão em andamento nesta Universidade. O Professor Fernando 

Afonso levou para apreciação e votação os pontos de pauta do dia, a Conselheira Andrea Linard realizou a inclusão 

de mais um ponto e após isso, todos foram aprovados por unanimidade. II – ORDEM DO DIA – PROCESSOS – 

I - P 23282000602/2013-76- Recurso referente ao indeferimento de inscrição de Mardênia Gomes Ferreira 

Vasconcelos – Setor de Estudo: Saúde Mental/Psicologia, Edital n° 21/2013. Relatora: Profa. Andrea Gomes 

Linard – Com a palavra a Professora Andrea Linard cientificou que a candidata se confundiu com o Setor de 

Estudo e não informou o edital no ato da inscrição. O parecer da relatora foi de indeferimento do recurso e após 

discussão e votação, o referido processo foi indeferido pela maioria dos votos, com uma abstenção. II - P 

23282000622/2013-47- Recurso referente ao indeferimento de inscrição de Fabiane da Silva Severino Lima – Setor 

de Estudo: Semiologia/Enfermagem no processo de trabalho/Didática, Edital n° 21/2013. Relatora: Andrea Gomes 

Linard - A conselheira informou que o recurso se trata da mesma situação do processo anterior e desse modo, após 

votação, o recurso foi indeferido por unanimidade. O Professor Fernando Afonso passou a Presidência para o 

Professor George Mamede para dar seguimento a pauta. O Presidente da sessão passou a palavra a Conselheira 

Andrea Linard para relatoria. III - P 23282000623/2013-91- Recurso referente ao indeferimento de inscrição de 

Márcia Luiza Pinheiro Silva de Sousa – Setor de Estudo: Semiotécnica/Práticas Educativas/Saúde Ambiental, 



Edital n° 21/2013. Relatora: Andrea Gomes Linard. A relatora informou que a candidata solicitou recurso devido 

ao extravio do comprovante de pagamento de inscrição. A relatora cientificou que houve um engano no local e 

destinatário na entrega dos documentos e desse modo, estes chegaram até a comissão de concursos em um envelope 

sem lacre, motivo pelo qual certamente o comprovante de pagamento foi extraviado, entretanto no requerimento, a 

candidata apresentou o comprovante de pagamento dentro do prazo estipulado. Após discussões, o recurso foi 

deferido pela maioria dos votos e uma abstenção. Neste ínterim, o Conselheiro Daniel Freire sugeriu que nos casos 

em que o candidato não apresente no ato de inscrição o comprovante de pagamento e sim de agendamento, antes de 

julgar deferimento ou indeferimento de inscrição, o pagamento seja consultado através do SIAFI, para evitar que o 

caso chegue até ao Conselho Universitário ou ao Conselho de Instituto, levando em consideração que este caso de 

agendamento é uma exceção. O Professor George Mamede passou a Presidência ao Vice-Reitor, Professor 

Fernando Afonso que deu seguimento aos pontos de pauta. IV - P 23282000624/2013-36- Recurso referente ao 

indeferimento de inscrição de Susana Churka Blum – Setor de Estudo: Solos, Edital n° 25/2013. Relatora: Daniela 

Queiroz Zuliani.  A relatora informou que a candidata apresentou o comprovante de agendamento do pagamento de 

inscrição, entretanto o comprovante de pagamento dentro do prazo estipulado consta no recurso. Após discussões o 

referido recurso foi deferido por unanimidade. V - P 23282000626/2013-25- Recurso referente ao indeferimento de 

inscrição de Sandra Sely Silveira Maia – Setor de Estudo: Fitotecnia, Edital n° 25/2013. Relatora: Daniela Queiroz 

Zuliani. A relatora informou que este processo segue o caso do anterior e desse modo, após discussões o referido 

processo foi deferido por unanimidade. VI - P 23282000627/2013-70- Recurso referente ao indeferimento de 

inscrição de Deiziane Lima Cavalcante – Setor de Estudo: Sociologia Rural, Edital n° 25/2013. Relatora: Daniela 

Queiroz Zuliani. A relatora informou que a candidata alegou que durante o período de inscrição estava realizando 

um trabalho em uma localidade onde não havia internet desse modo a inscrição não chegou em tempo hábil. Após 

discussões o referido recurso foi indeferido por unanimidade. VII - P 23282000628/2013-14- Homologação de 

resultado de concurso para vaga de professor efetivo, Edital n° 01/2013, alteração no edital n° 09/2013, Setor de 

Estudo: Sociologia. Relatora: Monalisa Valente Ferreira.  A professora apresentou o resultado do concurso 

elaborado pela comissão julgadora: candidato Sebastião André Alves de Lima Filho, aprovado em primeiro lugar. 

Em discussão, a matéria em epígrafe foi aprovada por unanimidade. VIII - P 23282000629/2013-69- Homologação 

de resultado de concurso para vaga de professor efetivo, Edital n° 01/2013, alteração no edital n° 09/2013, Setor de 

Estudo: História. Relatora: Monalisa Valente Ferreira. A professora apresentou o resultado do concurso elaborado 

pela comissão julgadora: candidata aprovada em primeiro lugar Larissa Oliveira e Gabarra, em segundo lugar 

Edson Borges, terceiro lugar Fabio Baqueiro Figueiredo e em quarto lugar José Weyne de Freitas Souza. Após 

discussões o resultado preliminar foi aprovado por unanimidade. IX - P 23282000630/2013-93- Homologação de 

resultado de concurso para vaga de professor efetivo, Edital n° 01/2013, alteração no edital n° 09/2013, Setor de 

Estudo: Antropologia. Relatora: Monalisa Valente Ferreira. A relatora apresentou o resultado do concurso 

elaborado pela comissão julgadora: candidata aprovada em primeiro lugar Jacqueline Britto Pólvora, em segundo 

lugar Violeta Maria Siqueira Holanda e em terceiro lugar Karl Gerhard Seibert. Após discussões, o resultado foi 

aprovado por unanimidade. X – P 23282000655/2013-97- Recurso referente ao resultado final do concurso para 

vaga de professor substituto, Setor de Estudo: Semiologia/Prática na saúde I, candidata: Maria Eliana de Lima 

Pereira – Relatora: Andrea Gomes Linard – a relatora informou que a candidata recorreu solicitando uma segunda 

oportunidade para elaborar o conteúdo, entretanto, ressaltou que os candidatos foram submetidos a uma prova 

didática e a candidata não obteve um bom resultado, terminando a aula no tempo inferior ao devido. Após 

discussões a matéria em epígrafe foi indeferida por unanimidade. III - ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às 



dezesseis horas e dez minutos. Para constar, eu, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos, Secretária ad hoc, Assistente 

do Conselho Universitário, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada 

pelos conselheiros.  

 


