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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - SOLENE 

 

Aos dois dias do mês de abril de 2013, às dezesseis horas, na sede da UNILAB, em Redenção, realizou-se a 

1ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, solene, sob a presidência da Magnífica Reitora Nilma Lino 

Gomes, empossada pelo Ministro da Educação no dia anterior e com o comparecimento do ex Reitor Pro 

Tempore Paulo Speller, da ex Vice-Reitora Pro Tempore Maria Elias, de conselheiros, autoridades, 

comunidade universitária, parentes. A Presidente deu início a sessão solene destinada a transmissão dos 

cargos de Reitor Pro Tempore e Vice-Reitor Pro Tempore da UNILAB passando a palavra ao Professor 

Paulo Speller que realizou discurso de despedida enfatizando a sua realização e satisfação por ter participado 

na constituição desta Universidade como Reitor. Ainda com palavra o Professor Paulo Speller comunicou 

que a sua saída da UNILAB deve-se ao convite que recebeu para ser Secretário da Educação Superior, no 

Ministério da Educação.  Em seguida, a palavra foi passada a Professora Maria Elias que também realizou 

seu discurso de despedida como Vice-Reitora da UNILAB. Novamente com a palavra, o Professor Paulo 

Speller solicitou a presença da Professora Nilma Lino Gomes para efetivar o ato de transmissão de cargo de 

nova Reitora da UNILAB e Presidente do Conselho Universitário. Com a palavra, a Professora Nilma Lino 

Gomes realizou discurso, no qual declarou estar muito lisonjeada por ter a oportunidade de participar da 

construção da UNILAB. Em seguida, a Presidente solicitou a presença do Professor Fernando Afonso 

Ferreira Junior para empossá-lo no cargo de Vice-Reitor, o Coordenador de Gestão de Pessoas fez a leitura 

do termo de posse e Professor Fernando Afonso realizou discurso também demonstrando a sua satisfação em 

assumir o cargo e continuar participando da construção da Universidade. Ao final, a Presidente Nilma Lino 

Gomes agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às dezessete horas e cinquenta minutos. 

Para constar, eu, Josely de Sousa Alves, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata, assinada por mim e pela 

Magnífica Reitora Nilma Lino Gomes. 

 

Reitora – Nilma Lino Gomes _________________________________________________ 

Secretária – Josely de Sousa Alves ____________________________________________  

 


