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Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e treze, às quatorze horas e quinze minutos, na sede da UNILAB, em 

Redenção, realizou-se a 2ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, sob a 

presidência da Magnífica Reitora, Nilma Lino Gomes e com o comparecimento dos conselheiros: Laura Aparecida da 

Silva Santos – Pró-Reitora de Administração, Fernanda Linard de Paula – representante da Pró-Reitoria de 

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

Pró-Reitora de Relações Institucionais, Ivan Maia de Mello – representante da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, 

Basilele Malomalo – representante da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, Rafaella Pessoa Moreira – 

representante da Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde, Mario Fernandes Biague – representante da Diretoria do 

Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo - Diretor do Instituto de 

Desenvolvimento Rural, Maria Aparecida da Silva – Diretora de Ensino a Distância, Ana Caroline Rocha de Melo, 

representante docente do Instituto de Ciências da Saúde, Danila Fernandes Tavares, representante docente do Instituto 

de Ciências Exatas e da Natureza, Bruno Okoudowa, representante docente do Instituto de Humanidades e Letras, 

Rosalina Semedo de Andrade, representante do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Daniela Queiroz Zuliani, 

representante docente do Instituto de Desenvolvimento Rural, Fábio Paulino de Oliveira, Maria do Socorro Camelo 

Maciel, representantes dos servidores técnico-administrativos e Joana D’arc da Silva Feitosa representante dos 

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

os conselheiros: Fernando Afonso Ferreira Junior, Plínio Nogueira Maciel Filho, Wilma de Nazaré Baía Coelho, Ana 

Lúcia Silva Souza, Roberto Carlos da Silva Borges, Emilia Soares Chaves, George Leite Mamede, Aristeu Rosendo 

Pontes Lima, Monalisa Valente Ferreira, Maria Vilma Coelho Moreira Faria, Núbia Moura Ribeiro, Daniel Freire de 

Sousa, Juan Carlos Alvarado Alcóce, Victor Emanuel Pessoa Martins, Francisco Wesley de Oliveira Mendonça e 

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

deu início a sessão comunicando a todos que a pauta da reunião é o encaminhamento de processos de concursos. Em 

seguida a Presidente comunicou que está sendo elaborado um calendário para realização das reuniões ordinárias do 

Conselho Universitário da UNILAB até dezembro do ano corrente, para que todos os conselheiros possam se programar 

e participar. II – ORDEM DO DIA – PROCESSOS – I - P 23282000933/2013-14- homologação do resultado do 

concurso público para professor auxiliar, nível I – Setor de estudo: Semiotécnica/Práticas educativas/Saúde ambiental, 

Edital n. 21/2013. Relatora: Rafaella Pessoa Moreira. A relatora informou que  

foram noventa e oito candidatos inscritos, com cinquenta presentes para prova escrita e ao final com aprovação de cinco 

candidatos, são eles por ordem de classificação: Thiago Moura de Araújo, Flávia Paula Magalhães Monteiro, Paula 

Marciana Pinheiro de Oliveira, Gilvan Ferreira Felipe e Juliana Vieira Figueiredo. Após discussões a Presidente colocou 

o resultado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. II - P 23282001024/2013-95- homologação do resultado 
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do concurso público para professor auxiliar, nível I – Setor de estudo: desenho técnico e Geoprocessamento, Edital n. 

17/2013. Relator: Mario Fernandes Biague. O relator informou que foram dezesseis candidatos inscritos e ao final com 

aprovação de dois candidatos, são eles por ordem de classificação: Alexandre Cunha Costa e Débora Carla Barboza de 

Sousa. Após discussões a Presidente colocou o resultado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade.III - P 

23282000963/2013-12- Recurso referente a atribuição de notas a pontuação obtida na avaliação de títulos de concurso 

público de Professor Auxiliar, nível I – Setor de Estudo: Fisiologia vegetal, Edital n. 25/2013 - Elton Camelo Marques. 

Relator: Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo. Com a palavra, o relator explicou que o recurso foi referente ao engano com 

a publicação das notas, onde a nota da prova didática foi publicada como nota final, ressaltou que a correção deve ser 

publicada. Após discussões, a matéria em epígrafe foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. IV - P 

23282001023/2013-41- Recurso referente ao resultado preliminar do concurso público para professor auxiliar, nível I – 

Setor de Estudo: Fisiologia Vegetal, Edital n. 25/2013 – Bruno Pansera Espíndola. Relator: Rodrigo Brito de Azevedo. 

O relator explicou que houve um engano na constituição das notas que são formuladas pelo Barema, mas que a seu ver é 

uma questão de interpretação da banca, sendo um engano possível de acontecer. O professor informou que a nota foi 

refeita e o erro será corrigido através de uma nova publicação. Após discussões, a matéria em epígrafe foi colocada em 

votação e aprovada por unanimidade. V - P 23282001047/2013-08- Recurso referente ao resultado da prova didática do 

concurso público para professor auxiliar, nível I – Setor de estudo: Matemática Básica, Editais n. 24 e 61/2013 – Ana 

Shirley Monteiro da Silva. Relatora: Andrea Gomes Linard. A relatora explicou que a candidata alega que não entende 

os motivos que levaram a comissão julgadora a atribuir média 5,5 a sua prova didática, pois acredita que durante a prova 

foi organizada, objetiva e clara na exposição do tema. A Profa. Andrea Linard explicou que a Resolução nº 005-2013 é 

clara ao colocar que além do domínio do conteúdo a comissão julgadora é soberana para avaliar coerência entre tema, 

objetivos previstos no plano de aula e conteúdos desenvolvidos, desempenhos didáticos, utilização adequada do tema, 

comunicação, entre outros quesitos. Dado a comissão julgadora atribuir quantos escores desejar para cada um quesitos. 

Ainda com a palavra, a relatora esclareceu  que o desempenho na prova escrita nada implica na prova didática e que a 

relatora não alegou nulidade em nenhum dos procedimentos. Após discussões, a matéria em epígrafe foi colocada em 

votação e aprovada por unanimidade. III- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais havendo a tratar, a Presidente 

agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às quatorze horas e quarenta 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.  

 


