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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às quatorze horas e treze minutos, na sede da UNILAB, em 

Redenção, realizou-se a 10ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, sob a 

presidência da Magnífica Reitora, Nilma Lino Gomes e com o comparecimento dos conselheiros: Fernando Afonso 

Ferreira Junior, Vice-Reitor, Laura Aparecida da Silva Santos – Pró-Reitora de Administração, Plínio Nogueira 

Maciel Filho  - Pró-Reitor de Planejamento, Rodolfo Pereira da Silva – representando a Pró-Reitoria de Graduação, 

Andrea Gomes Linard - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação,  Maria do Socorro Moura Rufino – Pró-Reitora 

de Relações Institucionais, Ana Lúcia Silva Sousa – Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Roberto Carlos da 

Silva Borges – Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emília Soares Chaves - Diretora do Instituto de 

Ciências da Saúde, Cícero Saraiva Sobrinho – representante do Diretor do Instituto de Engenharias e 

Desenvolvimento Sustentável, Aristeu Rosendo Ponte Lima, Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, 

Monalisa Valente Ferreira - Diretora do Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade – 

Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo - Diretor do Instituto de 

Desenvolvimento Rural, Daniel Freire de Sousa, representante docente do Instituto de Ciências da Saúde, Victor 

Emanuel Pessoa Martins, representante docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Bruno Okoudowa, 

representante docente do Instituto de Humanidade e Letras, Carlos Mendes Tavares, representante docente do 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas,  Carlos Eduardo Barbosa, representante dos servidores técnico-

administrativos,  Joana D’arc da Silva Feitosa, John Wesley de Oliveira Monteiro e Adriana Nívia Girão Lima 

representantes dos discentes. Esteve presente ainda a Assistente do CONSUNI, Dayanna Scarcela da Silveira 

Lemos. Estiveram ausentes os conselheiros: Fábio Paulino de Oliveira, Maria do Socorro Camelo Maciel, George 

Leite Mamede, Juan Carlos Alvarado Alcóce, Francisco Wesley de Oliveira Mendonça, Faustino Manuel 

Rodrigues, Gislana Maria do Socorro M. do Vale, Núbia Moura Ribeiro e Maria Aparecida da Silva e Wilma de 

Nazaré Baía Coelho I – ABERTURA DOS TRABALHOS - Havendo quórum, a Senhora Presidente deu início a 

sessão submetendo para apreciação a pauta do dia e colocou algumas alterações a serem realizadas, solicitadas 

pelos relatores: retirar de pauta a alteração da Resolução n° 06/2011 que regulamenta o funcionamento dos cursos 

de pós-graduação latu sensu; colocar como primeiro ponto de pauta a homologação das resoluções dos projetos 

político-pedagógicos que será relatada pelo substituto da Pró-Reitora de Graduação, Rodolfo Pereira da Silva; 

inserir a análise do PPC do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Após votação, as 

referidas alterações na pauta foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade.  II – ORDEM DO DIA – 

PROCESSOS – Homologação das resoluções aprovadas Ad Referendum de Projetos Político-Pedagógicos. 

Relator: Rodolfo Pereira da Silva. (Processos de I a X) – O relator explicou que as resoluções que regulamentam 

os projetos dos cursos foram aprovadas Ad Referendum devido a urgência em criar os cursos que funcionarão no 

Campus fora de sede (São Francisco do Conde) a partir do ano de 2014 e oferta de vagas no próximo SISU. O 

relator fez um breve resumo do que consta nos projetos, com ênfase na quantidade de vagas, a carga horária e 

quantidade de trimestres de cada um. Ainda com a palavra o relator informou que depois de serem assinadas, 

algumas das resoluções sofreram alterações no turno e carga horária, as quais serão descritas em cada processo.  I - 



P 23282001542/2013-17- Medicina, Bacharelado – Campus da Liberdade. – Após apreciação e votação o referido 

processo foi homologado por unanimidade. II – P 23282001543/2013-53- Medicina, Bacharelado – Campus de 

São Francisco do Conde. Após apreciação e votação o referido processo foi homologado por unanimidade. III – P 

23282001544/2013-06- História, Licenciatura – Campus da Liberdade. O relator informou que a alteração proposta 

pela PROGRAD foi a mudança de turno integral para turno noturno e duração do curso para 20 (vinte) trimestres, 

se adequando a carga horária exigida pelo MEC. Após votação, o processo foi homologado por unanimidade. IV – 

23282001545/2013-42- História, Licenciatura – Campus de São Francisco do Conde. O relator informou que a 

alteração proposta pela PROGRAD foi a mudança de turno integral para turno noturno e duração do curso para 20 

(vinte) trimestres, se adequando a carga horária exigida pelo MEC. Após votação, o processo foi homologado por 

unanimidade. V – 23282001546/2013-97- Pedagogia, Licenciatura - Campus da Liberdade. O relator informou que 

a alteração proposta pela PROGRAD foi a mudança de turno integral para turno noturno e duração do curso para 

20 (vinte) trimestres, se adequando a carga horária exigida pelo MEC. Após votação, o processo foi homologado 

por unanimidade. VI – 23282001547/2013-31- Pedagogia, Licenciatura – Campus de São Francisco do Conde. O 

relator informou que a alteração proposta pela PROGRAD foi a mudança de turno integral para turno noturno e 

duração do curso para 20 (vinte) trimestres, se adequando a carga horária exigida pelo MEC. Após votação, o 

processo foi homologado por unanimidade. VII – 23282001549/2013-21- Sociologia, Licenciatura - Campus da 

Liberdade. O relator informou que a alteração proposta pela PROGRAD foi a mudança de turno integral para turno 

noturno e duração do curso para 20 (vinte) trimestres, se adequando a carga horária exigida pelo MEC. Após 

votação, o processo foi homologado por unanimidade. VIII – 23282001550/2013-55- Sociologia, Licenciatura - 

Campus de São Francisco do Conde. O relator informou que a alteração proposta pela PROGRAD foi a mudança 

de turno integral para turno noturno e duração do curso para 20 (vinte) trimestres, se adequando a carga horária 

exigida pelo MEC. Após votação, o processo foi homologado por unanimidade. IX – 23282001551/2013-08- 

Antropologia, Bacharelado - Campus da Liberdade. O relator informou que a alteração proposta pela PROGRAD 

foi a mudança de turno integral para turno noturno e duração do curso para 20 (vinte) trimestres, se adequando a 

carga horária exigida pelo MEC. Após votação, o processo foi homologado por unanimidade. X – 

23282001552/2013-44- Antropologia, Bacharelado - Campus de São Francisco do Conde. O relator informou que a 

alteração proposta pela PROGRAD foi a mudança de turno integral para turno noturno e duração do curso para 20 

(vinte) trimestres, se adequando a carga horária exigida pelo MEC. Após votação, o processo foi homologado por 

unanimidade. XI - 23282001423/2013-56 – Projeto Político-Pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia.– Campus da Liberdade. Relator: Rodolfo Pereira da Silva. O relator apresentou o projeto 

aos conselheiros, pontuando que o turno do curso será integral, a oferta será de 400 (quatrocentas) vagas anuais, 

com carga horária de 2.410 (duas mil e quatrocentas) horas e com duração de doze trimestres. Após discussões e 

esclarecimentos de todas as dúvidas, o processo em epígrafe foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

XI - 23282.001589/2013-72- Minuta do calendário universitário da pós-graduação (latu sensu e stricto sensu) 

Relatora: Andrea Gomes Linard. A relatora apresentou a proposta de calendário que está distribuído em períodos 

semestrais e disciplina os procedimentos administrativos balizados pelo Sistema Acadêmico e orientação normativa 

de início e término dos períodos. A relatora explicou que na proposta consta o quadro de dias não letivos nas 

cidades que possuem campus da Unilab (Redenção, Acarape e São Francisco do Conde) e que estes feriados não 

geram prejuízo nas cidades que contam com a Educação a Distância, como por exemplo, Limoeiro do Norte. A 

Conselheira Emília Chaves pediu a palavra e sugeriu que fossem inseridos todos os feriados, mesmo aqueles que 

não afetam os dias das aulas. A Presidente colocou o processo em votação com alteração sugerida pela Professora 



Emilia, o qual foi aprovado por unanimidade.  XII - P 23282.001587/2013-83- Minuta de Resolução referente a 

criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UNILAB. Relatora: Andrea Gomes Linard. A relatora 

informou que a proposta foi desenvolvida respeitando a Lei 12.289, de 20 de julho de 2010 e Portaria do MEC de 

n° 475, levando em consideração a necessidade de se estabelecer mecanismos para proteção dos direitos 

decorrentes das atividades de criação intelectual no âmbito da UNILAB e de suas entidades vinculadas, onde foi 

verificado que pesquisadores trazem inovações que são caracterizados como um tipo de invenção. A relatora 

ressaltou que diante desta demanda, verificou-se a necessidade de ser criado o referido núcleo que tem a finalidade 

de coordenar as atividades de proteção dos direitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia nesta 

autarquia federal. Ainda com a palavra, a Professora Andrea Linard detalhou a proposta e pontuou que a criação do 

núcleo trará um escopo de instrumentalização técnica para que a Universidade possa concorrer a editais que trazem 

financiamento para a infraestrutura do funcionamento do NIT. O Professor John Félix pediu a palavra e reforçou 

que a criação do núcleo é importante para que o pesquisador fique resguardado em relação à propriedade intelectual 

e as ideias colocadas em prática para a sociedade. Ainda com a palavra, sugeriu que no artigo primeiro fossem 

acrescentadas como membros, empresas parceiras. A Presidente pontuou que para acrescentar este termo seria 

necessária consulta jurídica, tendo em vista que a negociação com empresas e parceiros é uma questão muito 

delicada, pois se trata de um acordo entre partes. A Conselheira Andrea Linard ressaltou que já existe um edital que 

a UNILAB pode concorrer ainda no mês de dezembro do ano corrente. Após discussões, a Presidente encaminhou 

que a proposta seja aprovada sem alterações e em reunião posterior, o artigo primeiro seja revisto com consulta 

jurídica. O encaminhamento foi colocado em votação e aprovado pela maioria dos votos, com uma abstenção. XII - 

P 23282.001588/2013-28- Autorização de vagas para concurso de Professor Ajunto A/DE (dedicação exclusiva) 

dos Institutos de Humanidades e Letras e Ciências Sociais Aplicadas – aprovadas Ad Referendum. Relatora: 

Andrea Gomes Linard. A relatora explicou que o pedido está em conformidade com a Resolução da UNILAB de n° 

05/2013 que versa sobre o provimento de cargos para carreira de magistério superior e consta que as vagas a serem 

providas devem ser autorizadas pelo Conselho Universitário. A relatora pontuou que a solicitação está em 

conformidade com a medida provisória de n° 614, de 14 de maio de 2013, onde o candidato com título de doutor 

concorre a vaga com o título de professor adjunto A. São vinte e duas vagas para o Instituto de Humanidades e 

Letras, cursos em São Francisco do Conde e uma vaga para o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, ambas de 

Professor Adjunto A, em regime de dedicação exclusiva. Com a palavra, a Presidente comunicou que está em 

processo de negociação com o Ministério da Educação o provimento de novas vagas, entretanto que a distribuição 

entre os institutos deve ser realizada de forma colaborativa. Após discussões, a matéria em epígrafe foi colocada 

em votação e homologada por unanimidade. XIII - P 23282001553/2013-99- Homologação do resultado final do 

concurso público para magistério superior, Edital 76/2013, Setor de Estudo: Administração Pública e Políticas 

Públicas. Relatora: Rosalina Semedo de Andrade. A relatora informou que o concurso contou com dois candidatos 

inscritos, terminado o processo foi aprovada Márcia Zabdiele Moreira. Após votação, o resultado foi aprovado por 

unanimidade. XIV - P 23282001548/2013-86- Homologação do resultado final do concurso público para 

magistério superior, Edital 84/2013, Setor de Estudo: Economia e Finanças. Relatora: Rosalina Semedo de 

Andrade. A relatora informou que o concurso contou com três candidatos inscritos, terminado o processo foi 

aprovada Sandra Maria Guimarães Callado. Após votação, o resultado foi aprovado por unanimidade. III – 

COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A conselheira Andrea Linard pediu a palavra e informou que no 

presente dia será encerrada a eleição para a escolha dos integrantes da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD), processo regido pelo edital 124/2013, com sete chapas inscritas. Agradeceu a colaboração dos Diretores 



de Instituto na operacionalização nos procedimentos e ressaltou que existem quarenta processos de progressão 

funcional a serem analisados no ano de 2014. Em seguida, a Profa. Andrea Linard registrou agradecimento a Profa. 

Albanise Barbosa Marinho que está deixando o cargo de coordenadora do curso de Agronomia e ressaltou o 

desempenho desenvolvido pela professora desde 2011, a qual acompanhou o comprometimento e o escopo de 

atuação no ensino, pesquisa e gestão na Unilab. A Conselheira Andrea Linard prosseguiu comunicando que saiu o 

resultado do Edital da CAPES 28/2013 do Programa Professor Visitante Nacional Sênior – PVNS, os contemplados 

foram os docentes Miguel Gonzalez Arroyo e Lorita Marlena Freitag Pagliuca, o primeiro para o Instituto de 

Humanidades e Letras e a segunda para o Instituto de Ciências da Saúde. Ainda com a palavra, a Conselheira 

informou que durante os dias 11 e 12 de dezembro estará representando a Unilab no II Encontro Nacional de Pró-

Reitores de Pesquisa e Pós-graduação que será realizado na cidade de Curitiba e abordará os seguintes temas: 

Desafios para Pesquisa e Pós-graduação da educação básica a internacionalização interdisciplinaridade da pesquisa 

e pós-graduação: possibilidades e desafios; Pesquisa e inovação: Universidade e Empresa; Avaliação Trienal da 

CAPES. De posse da palavra, o Prof. Daniel Freire informou que participou de uma reunião do sindicato dos 

professores que tratou do novo sistema de previdência de docentes e técnicos-administrativo que entraram nas 

universidades a partir do ano de 2013, onde foi apresentado o FUNPRESP – Fundo de Previdência Complementar. 

O professor se colocou à disposição para fornecer mais detalhes sobre o assunto que julga muito delicado e 

ressaltou que haverá uma nova reunião sobre o assunto. O Conselheiro Roberto Borges pediu a palavra e informou 

que a PROPAE estará realizando no período de férias escolares, uma série de ações em parceria com a PROEX 

para amenizar a situação dos alunos estrangeiros da Unilab que estão distantes de seus familiares e pensando no 

lazer e na cultura, será realizada uma campanha de doação de livros e uma programação cultural no mês de janeiro, 

além disso, será realizada uma mobilização junto à comunidade para os dias de Natal e Ano Novo. Por fim, o Pró-

Reitor solicitou aos demais ajuda na divulgação destas ações e informou que no mês de janeiro chegarão novos 

estudantes estrangeiros e precisará de sugestões para resolver os problemas de moradia. A Conselheira Monalisa 

Valente de posse da palavra convidou a todos para participarem  do II Seminário Interdisciplinar de Ciências da 

Linguagem, evento voltado para o curso de Letras e Humanidades que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, 

este ano a Unilab foi contemplada para sediar o evento que contará com a participação de um importante linguista 

moçambicano, Armindo Ngunga, da Universidade Eduardo Modlanne. Com a palavra, a Conselheira Emília 

Chaves informou que o ICS, através de parcerias com o Ministério da Saúde, conseguiu ser inserida em um projeto 

a ser desenvolvido com populações negras, em seguida Profa. Emilia informou que cumpriu missão em 

Moçambique, onde realizou visita a duas Universidades, UEM (Universidade Eduardo Mondlane) e UP 

(Universidade Pedagógica), cursos de medicina e enfermagem. A conselheira pontuou que sua percepção é que a 

Unilab é muito diferente das Universidades citadas, todavia que dessas diferenças podem surgir parcerias, além 

disso, ressaltou que a experiência foi engrandecedora tanto pessoalmente como profissionalmente. Por fim, a 

professora agradeceu o apoio da Reitoria para a realização da missão e comunicou que o relatório da viagem está 

sendo providenciado. O conselheiro John Wesley pediu a palavra e questionou qual a postura da Universidade em 

relação a uma matéria publicada no jornal Diário do Nordeste sobre a suspensão do concurso para professor 

auxiliar, setor de estudo sociologia, Edital nº 50/2013, onde foi impetrado recurso pelo candidato Túlio de Souza 

Muniz contra o resultado final da prova didática. De posse da palavra, a conselheira Andrea Linard contestou 

informando que ela participa da comissão dos concursos desde 2011 e tem acompanhado as intervenções do 

Ministério Público nos concursos da Unilab. A conselheira esclareceu que o referido concurso seguiu tramitação 

que está prevista nas regras das resoluções 05 e 06 que regulamentam os procedimentos para realização de 



concursos nesta Universidade, onde dois candidatos foram eliminados e um aprovado, não houve arguição de 

nulidade e a ação do Ministério Público foi a recomendação de suspensão que está sendo analisada pelo Procurador 

Federal da Unilab, e não como divulgou a imprensa. Com a palavra, a Profa. Nilma ressaltou que o concurso 

permanece válido e lamentou sobre a publicação que gerou expectativas desagradáveis. A palavra foi passada ao 

conselheiro Carlos Eduardo que solicitou aos presentes para incentivarem as suas categorias a participarem da 

Avaliação Institucional de 2013 que está disponível no site da Universidade, pois o quórum de participação está 

baixo em relação ao ano anterior. A Magnífica Reitora reforçou o apelo do conselheiro e ressaltou que esta 

avaliação é muito importante para a gestão, em seguida passou a palavra a Conselheira Ana Lúcia que solicitou aos 

conselheiros que incentivem aos docentes a conhecer e participar do edital PROEXT, apoio financeiro a projetos de 

extensão nas universidades. Ainda com a palavra, a conselheira informou que a Unilab contará com a visita de uma 

professora da UFRJ para esclarecer as dúvidas sobre o edital que tem a previsão de ser publicado em março de 

2014. A palavra foi passada ao professor Rodrigo Azevedo que também agradeceu a colaboração da Profa. 

Albanise durante a sua gestão como Coordenadora do Curso de Agronomia que foi desenvolvida com competência. 

Em seguida o conselheiro comunicou que a Unilab está entre as duas universidades do Brasil que irão desenvolver 

um curso para filhos de agricultores ou agricultores que não são atendidos por outras políticas públicas, são 

trezentos jovens de vários municípios nucleados por dois polos no Ceará, Canindé e Crateús, divididos em duas 

turmas de cento e cinquenta alunos. O Prof. Rodrigo agradeceu o Gabinete da Reitoria e a PROAD pelo apoio para 

realização do curso que terá início suas atividades no próximo dia vinte de janeiro. A conselheira Socorro Rufino 

pediu a palavra e informou que estão em tramitação os acordos de cooperação com as prefeituras dos municípios do 

Maciço de Baturité, os acordos tem como objetivo mobilidade, ensino, pesquisa e extensão, sem repasse financeiro. 

Na oportunidade, a Pró-Reitora pediu a compreensão dos Institutos, pois a PROINST conta apenas com um 

servidor na execução dos trabalhos de acordos de cooperação. A conselheira informou que recebeu uma 

comunicação da Embaixada do Brasil em Luanda (Angola) pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil 

(Itamaraty) elogiando o processo seletivo de estrangeiros da Unilab, avisou aos conselheiros que a nota na íntegra 

consta na página da PROINST. Ainda com a palavra, a Profa. Socorro Rufino comunicou que em breve será 

divulgado o acordo de cooperação com o Banco Santander que vai permitir duas bolsas de mobilidade internacional 

voltadas para docentes. IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: A Magnífica Reitora convidou os 

conselheiros para participarem da confraternização da Unilab que será realizada no dia dezesseis de dezembro de 

2013. Em seguida informou que no presente dia foi assinada a Portaria GR N° 723 que constitui a Comissão 

responsável por realizar o Estudo das condições estruturais e de trabalho da Unilab, mediante a solicitação de 

flexibilização da jornada de trabalho formulada pelos servidores técnico-administrativos. A Reitora explicou que a 

comissão é formada por dois coordenadores,  Luana Rêgo Colares de Paula – representante técnico-administrativo 

e Joaquim Torres Filho – representante docente, que o grupo deverá apresentar o resultado do Estudo ao Conselho 

Universitário no prazo de até seis meses a partir da data de assinatura da portaria e que o Conselho Universitário 

terá o prazo de um mês para análise e deliberação sobre o Estudo. Além disso, a Presidente informou está 

preparando juntamente com a Procuradoria Federal, documentos sobre o assunto e uma lista de orientações para 

municiar a comissão no estudo. Por fim, a Magnífica Reitora informou que suas viagens institucionais estão 

publicadas no site da Universidade, agradeceu a acolhida na ocasião de sua chegada e desejou boas festas a todos.  

V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu o comparecimento 

dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezesseis horas e cinco minutos. Para constar, eu, Dayanna 



Scarcela da Silveira Lemos, Secretária ad hoc, Assistente do Conselho, lavrei a presente ata, assinada por mim, a 

qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros.  

 

 

  

 


