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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quatorze, às quatorze horas e dez minutos, na sede da UNILAB, 

em Redenção, realizou-se a 13ª 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; Adriana Guimarães 

Portela, representante da Pró-Reitoria de Planejamento, Andrea Gomes Linard – Pró-Reitora de Graduação, Albanise 

Barbosa Marinho - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação,  Cássio Florêncio Rúbio – Pró-Reitor 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, Emilia Soares Chaves Rouberte – Diretora do Instituto de Ciências 

da Saúde, George Leite Mamede – Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Aristeu 

Rosendo Pontes 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; Maria Aparecida da 

Silva, Diretora da Educação Aberta e a Distância, Daniel Freire de Sousa, representante docente do Instituto de 

Ciências da Saúde, Juan Carlos Alvarado Alcóce, representante docente do Instituto de Engenharias e 

Desenvolvimento Sustentável, Bruno Okoudowa, representante docente do Instituto de Humanidades e Letras, Victor 

Emanuel Pessoa Martins, representante docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Carlos Mendes 

Tavares, representante docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas,  Maria do Socorro Camelo Maciel,  

representante dos servidores técnico-administrativos, Faustino Manoel Rodrigues, Adriana Nívia Girão Lima e John 

Wesley de Oliveira Monteiro representantes dos discentes. Esteve presente ainda a Assistente do CONSUNI, 

Dayanna Scarcela da Silveira Lemos. Estiveram ausentes os conselheiros: Plínio Nogueira Maciel Filho, Daniela 

Queiroz Zuliani, Fábio Paulino de Oliveira, Francisco Wesley de Oliveira Mendonça, Joana D’arc da Silva Feitosa e 

Gislana Maria do Socorro M. do Vale. I – ABERTURA DOS TRABALHOS - Havendo quórum, a Senhora 

Presidente deu início a sessão submetendo a apreciação e votação a Ata da 12ª Sessão Ordinária do Conselho 

Universitário, a referida ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em votação a pauta do dia e foi 

solicitado que fossem inclusos dois processos na pauta que dispõem respectivamente sobre a Avaliação de Estágio 

Probatório e Progressão Funcional da docente Albanise Barbosa Marinho, após votação, as inclusões de pauta foram 

aprovadas por unanimidade. II – ORDEM DO DIA – PROCESSOS – I – P 23282000297/2014-01 – Afastamento 

do país da Magnífica Reitora Nilma Lino Gomes aprovado Ad referendum. Relatora: Andrea Gomes Linard. A 

relatora informou que a Magnífica Reitora cumprirá missão institucional em Angola durante os dias vinte e quatro a 

vinte e oito de março de 2014 para realizar a apresentação da RIPES para alguns Reitores do país e articular parcerias 

institucionais. A Presidente colocou a matéria em votação que foi aprovada por unanimidade. II - P 

23282000223/2014-67 – Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Resolução 

aprovada Ad Referendum. Relatora: Andrea Gomes Linard. III - P 23282000225/2014-56 – Projeto Político 

Pedagógico do curso de Licenciatura em Física – Resolução aprovada Ad Referendum. Relatora: Andrea Gomes 

Linard. IV - P 23282000226/2014-09 – Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática – 



Resolução aprovada Ad Referendum. Relatora: Andrea Gomes Linard. V - P 23282000228/2014-90 – Projeto 

Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Química – Resolução aprovada Ad Referendum. Relatora: Andrea 

Gomes Linard. A Presidente solicitou a Professora Andrea Linard o relato dos itens II a V sem interrupções, levando 

em consideração que são processos de mesma natureza. Com a palavra, a relatora realizou uma apresentação 

introdutória, em seguida, passou a palavra ao Professor Aristeu Rosendo que explicou sobre o processo de elaboração 

dos projetos dos quatro cursos e situação do curso de Ciências Exatas e da Natureza. Relatou que o curso oferta 

quarenta vagas e ao final do segundo ano os alunos tem a opção de escolher entre quatro alternativas, habilitação em 

física, química, matemática ou biologia, formando turmas de no máximo dez alunos, situação que se torna onerosa 

para a universidade. O professor afirmou que corriqueiramente acontece de haver disciplinas com apenas dois alunos 

e que muitas vezes são reprovados. Ressaltou que diante deste cenário se formou uma discussão para resolver esse 

problema e uma das possibilidades seria separar os cursos desde o início. O Professor Aristeu Rosendo informou que 

a separação dos cursos foi a decisão tomada pelo colegiado do ICEN e que inicialmente os quatro cursos estão sendo 

propostos em Redenção, Campus da Liberdade e serão executados no Campus das Auroras ou Palmares. São 

licenciaturas de tempo integral com duração de quatro anos e cem vagas anuais, duas entradas de cinquenta, com 

carga horária que obedece a legislação e diretrizes curriculares nacionais. Ainda com a palavra, o conselheiro 

informou que além de ser analisada a demanda dos países estrangeiros, foi realizada uma pesquisa no Maciço de 

Baturité, na qual concluiu-se que existe uma forte demanda por professores de ciências no ensino fundamental e 

médio, uma das motivações para formar professores que possam passar ensino de qualidade aos alunos, caminho 

para elevar o nível de toda a população, em especial daquela que chega a universidade. Explicou ainda que o aluno 

cursando uma licenciatura específica existe uma carga horária maior para trabalhar as disciplinas que são de interesse 

direto dos alunos e professores, além de conseguir concentrar melhor as atividades de extensão, iniciação à docência 

e iniciação cientifica. Comunicou que os discentes enviaram memorando ao ICEN informando que os editais de 

concurso da Secretaria de Educação do Ceará não contemplam a habilitação no curso com formação em Ciências, 

normalmente os concursos são mais direcionados e solicitam licenciatura plena em alguma disciplina.  O Professor 

Aristeu Rosendo finalizou ressaltando que os motivos expostos contribuíram para a elaboração dos projetos 

pedagógicos. De posse da palavra, a Presidente informou que foi criada na Reitoria uma comissão com a presidência 

do Vice-Reitor que vai planejar a expansão da Unilab. Esta comissão foi solicitada pela Secretaria da Educação 

Superior para ser realizada juntamente com a expansão da Unila. A comissão é formada pelos Diretores dos Institutos, 

Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e Diretoria de Educação Aberta e a Distância. 

Após discussões, a Presidente colocou os processos em votação que foram aprovados por unanimidade. VI - P 

23282001616/2013-15 – Avaliação de Estágio Probatório de Albanise Barbosa Marinho. Relator: Rodrigo Aleixo 

Brito de Azevedo. O relator realizou apresentação do processo de Avaliação de Estágio Probatório, julgado por uma 

comissão da Universidade Federal do Ceará e que teve como parecer que a candidata seja considerada aprovada no 

estágio probatório como professora adjunta da UNILAB. Após discussões e votação o referido parecer foi aprovado 

por unanimidade. VII - P 23282001617/2013-51 – Progressão Funcional de Albanise Barbosa Marinho. Relator: 

Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo. O relator realizou apresentação do processo de progressão funcional, julgado por 

uma comissão da Universidade Federal do Ceará e que teve como parecer que a candidata seja considerada apta para 

progredir horizontalmente da referência I para referência II, na classe de professor adjunto da UNILAB. Após 

discussões e votação o referido parecer foi aprovado por unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DOS 

CONSELHEIROS: A Professora Maria Aparecida comunicou que cumpriu missão institucional em Moçambique 

e informou que existe uma demanda de contatos para acordos e projetos de pesquisa. Com a palavra, a conselheira 



Andrea Linard informou que receberá os avaliadores do INEP durante os dias trinta e um de março a primeiro de 

abril para a avaliação do curso de Letras e durante os dias quatorze de abril a quinze de abril para a avaliação do 

curso de Agronomia. O conselheiro Bruno Okoudowa informou que durante a presente semana foi iniciada uma nova 

turma para o curso de francês. O Conselheiro Cássio Rúbio comunicou que durante os dias sete e oito de abril do ano 

corrente ocorrerá o Seminário e Oficina RIPES com a presença de colaboradores do MEC. A Conselheira Laura 

Santos informou que a Coordenação de Gestão de Pessoas realizará visita em cada Diretoria e Pró-Reitoria para 

levantamento de informações para criar o plano de capacitação dos servidores, exigido pelo Ministério da Educação. 

Ainda com a palavra, a Pró-Reitora atentou a todos quanto ao prazo de solicitação de diárias e passagens exigido pela 

legislação, desse modo evita-se a compra de passagens com preço mais elevado. IV – COMUNICAÇÕES DA 

PRESIDÊNCIA: A Presidente informou que no dia vinte e três de maio será realizada comemoração do aniversário 

da Unilab e no dia vinte e cinco de maio será comemorado o Dia da África. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

- Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a 

sessão às quinze horas. Para constar, eu, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos, Secretária ad hoc, lavrei a presente 

ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros.  

 

Aprovação: 

 

1-Presidente _____________________________________________________________________________ 

2- PROAD- ______________________________________________________________________________     

3- PROPLAN- ____________________________________________________________________________ 

4- PROGRAD- ____________________________________________________________________________ 

5- PROPPGE- _____________________________________________________________________________ 

6- PROINST –_____________________________________________________________________________ 

7- PROEX –_______________________________________________________________________________ 

8- PROPAE –______________________________________________________________________________ 

9- Diretoria ICS- ___________________________________________________________________________ 

10- Diretoria IEDS- __________________________________________________________________________ 

11- Diretoria ICEN- _________________________________________________________________________ 

12- Diretoria IHL- __________________________________________________________________________ 

13- Diretoria ICSA- _________________________________________________________________________ 

14- Diretoria IDR- __________________________________________________________________________ 

15- Diretoria Malês- ________________________________________________________________________ 

16- Diretoria DEAAD- _______________________________________________________________________ 

17- Docente ICS ____________________________________________________________________________ 

18- Docente IEDS ___________________________________________________________________________ 

19- Docente ICEN ___________________________________________________________________________ 

20- Docente IHL_____________________________________________________________________________ 

21- Docente IDR _____________________________________________________________________________ 

22- Docente ICSA ____________________________________________________________________________ 

23- TAE ____________________________________________________________________________________ 

24- TAE ____________________________________________________________________________________ 



25- TAE ____________________________________________________________________________________ 

26- Discente _________________________________________________________________________________ 

27- Discente _________________________________________________________________________________ 

28- Discente _________________________________________________________________________________ 

29- Comunidade ______________________________________________________________________________ 

Secretária ___________________________________________________________________________________ 


