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Aos oito dias do mês de abril de 2013, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, na sede da UNILAB, em Redenção, 

realizou-se a 2ª 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, Jacqueline Cunha da Serra Freire – Pró-Reitora de 

Graduação, Bas´Ilele Malomalo – representante da Pró-Reitoria de Relações Institucionais, Maria do Socorro Moura 

Rufino, Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; Andrea Gomes Linard e Daniel Freire de Sousa, 

representantes do Instituto de Ciências da Saúde; George Leite Mamede e Juan Carlos Alvarado Alcóce, representantes 

do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável; Aristeu Rosendo Pontes Lima, representante do Instituto de 

Ciências Exatas e da Natureza, Valdinar Custódio Filho e Bruno Okoudowa, representantes do Instituto de Humanidades 

e Letras; Maria Vilma Coelho Moreira Faria, representante do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Rodrigo Aleixo 

Brito de Azevedo representante do Instituto de Desenvolvimento Rural, Fábio Paulino de Oliveira, representante dos 

servidores técnico-administrativos. Esteve presente ainda a Assistente do CONSUNI, Dayanna Scarcela da Silveira 

Lemos. Estiveram ausentes os conselheiros: Selma Alves Pantoja, Pró-Reitora de Relações Institucionais; Joana D’arc da 

Silva Feitosa, representante do Corpo Discente, Plínio Nogueira Maciel Filho, representante da Pró-Reitoria de 

Planejamento, Monalisa Valente Ferreira, representante do Instituto de Humanidades e Letras e Maria Aparecida da Silva, 

representante da Diretoria de Educação Aberta e à Distância.  I – ABERTURA DOS TRABALHOS - Havendo quórum, 

a Senhora Presidente deu início aos trabalhos solicitando aos presentes que fizessem uma breve apresentação sobre suas 

atividades na Universidade e em seguida, submeteu a apreciação e votação a pauta do dia, da qual foi solicitada a 

exclusão dos itens VI (homologação da banca examinadora de concurso público magistério superior, setor de estudos 

História, Edital n° 01/2013 e sua alteração no edital n° 09/2013), VII (homologação da banca examinadora de concurso 

público magistério superior, setor de estudos Sociologia, Edital n° 01/2013 e sua alteração no edital n° 09/2013), VIII 

(Concurso Público para Prof. Adjunto I – Área de Ciências Sociais Aplicadas, Setor de Estudo Contabilidade, Edital 

71/2012) e IX (Concurso Público para Prof. Adjunto I, Área de Ciências Sociais Aplicadas, Setor de Estudo de Direito, 

Edital 71/2012). Após as alterações, a pauta foi aprovada por unanimidade. II – ORDEM DO DIA – PROCESSO Nº 

23282.000094/2013-26 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO N°11/2011/CONSUP QUE TRATA DA 

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE. A relatora, Andrea Gomes Linard, explicou que a necessidade de 

revisão da referida resolução, deve-se ao fato de que muitos candidatos que tinham o perfil adequado às demandas 

institucionais da UNILAB foram eliminados na prova de títulos, além disso, aconteceram alguns processos seletivos em 

quais todos os candidatos foram eliminados, gerando a conclusão de que a pontuação que consta na resolução está muito 

elevada. A Conselheira informou que a proposta do Conselheiro Aristeu Lima é que na Prova de Títulos que possui 

caráter eliminatório, a análise do curriculum vitae deve obter, no mínimo, vinte por cento do total de pontos aplicáveis ao 

setor de estudo. Ainda com a palavra, a Conselheira Andrea Linard complementou que a segunda proposta que recai 

sobre a citada resolução é a alteração do Barema e em seguida, apresentou as alterações que incidem na pontuação da 

avaliação dos títulos. Os Conselheiros Rodrigo Azevedo e George Mamede levantaram a discussão sobre o papel do 

professor visitante na Universidade e que na opinião de ambos, o papel deste é de agregar um diferencial, sendo 

contratado de uma forma estratégica. O Conselheiro Rodrigo Azevedo sugeriu que a discussão da política de contratação 



de docentes para a UNILAB seja realizada posteriormente. O Conselheiro Aristeu Lima ressaltou que a necessidade da 

Universidade é contratar o Professor visitante para apoiar o Ensino de Graduação e que tornar flexível a contratação, não 

impede a admissão de docentes mais experientes, deixando possível que cada área contrate o docente que seja mais 

adequado as suas necessidades. Com a palavra, a Presidente ressaltou que as contratações de professores visitantes é uma 

discussão atual de todas as Universidades Públicas, que estão com um quadro de muitos professores novos, recém-

doutores que necessitam de oportunidades acadêmicas, desse modo, a Professora Nilma ressalvou que tornar flexível o 

processo seletivo seria viável, desde que não prejudique as necessidades da Instituição.  A Professora acrescentou que 

todos devem construir a Universidade para que esta se torne atrativa para jovens e experientes professores.  Após 

considerações do Conselheiro Aristeu Lima, a Presidente colocou a proposta de alteração da resolução n° 11/2011 em 

votação e esta foi aprovada por unanimidade. PROCESSO Nº 23282.000326/2013-46 – REVISÃO DA RESOLUÇÃO 

N°005/2013 QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA 

CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR, NA CLASSE DE PROFESSOR AUXILIAR, DO QUADRO 

PERMANENTE DA UNILAB PARA APROVAÇÃO NO CONSUNI. Ainda com a palavra, a Professora Andrea Linard 

explicou que um dos motivos da revisão foi em decorrência da Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, baseada no artigo 

oitavo que dispõe sobre o ingresso de docentes na carreira de magistério superior sempre no primeiro nível da classe de 

Professor Auxiliar, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, exigindo o diploma de curso superior em 

nível de graduação. Outro motivo é que enquanto Presidente da Comissão Coordenadora dos Concursos de Docentes 

(Adjunto e Visitante) teve a oportunidade de acompanhar os processos de aplicação da Resolução N° 23/2011 que dispõe 

sobre a realização de concursos para provimento de cargos da Carreira de Magistério Superior e percebeu que a referida 

resolução deveria comtemplar de forma mais abrangente as necessidades e especificidades dessa autarquia federal. A 

Professora informou que a revisão da resolução foi apresentada pelo Professor Paulo Speller a Comissão Coordenadora 

dos Concursos de Docentes. Com o apoio da Professora Maria Elias, foram realizadas reuniões com a comissão para 

levantamento dos aspectos que seriam modificados. A relatora apresentou quatros aspectos: primeiro é a adequação ao 

artigo oitavo da Lei 12.772; o segundo é que a secretaria da comissão julgadora poderá ser assumida por um servidor 

técnico- administrativo, pelo fato deste não fazer parte da comissão julgadora, mas ser o responsável por acompanhar o 

processo; o terceiro aspecto é sobre a aplicação de entrevista que quando exigida, deve ter caráter classificatório e 

realizada de acordo com a necessidade do Instituto; o último aspecto relatado pela Professora Andrea Linard é a alteração 

do Barema, pontuando com valor maior o candidato com o título de doutor. Em seguida, os conselheiros tiraram suas 

dúvidas e fizeram as suas considerações e alterações na revisão da Resolução, esmiuçando cada um dos itens, para que 

não restassem dúvidas a respeito do tema. Após discussões, a Magnífica Reitora levou para homologação o processo em 

epígrafe que foi aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 23282.000266/2013-61 – PLANO DE TRABALHO DA 

PROFESSORA VISITANTE JEANNETTE FILOMENO POUCHAIN RAMOS – ÁREA DE HUMANIDADE E 

LETRAS. O Conselheiro relator, Professor Valdinar Filho apresentou o plano de trabalho da Professora Jeannette que 

contempla atividades de ensino, pesquisa e extensão. O Professor descreveu a programação de cada atividade e sem 

maiores discussões, não havendo objeções, o processo em epígrafe foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N° 

23282.000267/2013-14 – PLANO DE TRABALHO DA PROFESSORA VISITANTE MARIA JOÃO CUNHA 

SILVESTRE – ÁREA DE HUMANIDADES E LETRAS. Ainda com a palavra, o Professor Valdinar Filho realizou 

apresentação do plano de trabalho da professora, ressaltou que esta é da Área de Sociologia e informou que seu plano 

também contempla as atividades de ensino, pesquisa e extensão, descrevendo o programa de cada uma.  Em votação, o 

referido processo foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N° 23282.000327/2013-91 – HOMOLOGAÇÃO DA 

BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO MAGISTÉRIO SUPERIOR SETOR DE ESTUDOS 

ANTROPOLOGIA, EDITAL N° 01/2013 E SUA ALTERAÇÃO NO EDITAL N° 09/2013. O Professor Valdinar Filho, 



também relator deste processo, apresentou as indicações para composição da Comissão Julgadora que possui como 

membros titulares a Professora Ana Paula Comin de Carvalho da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o 

Professor Hippolyte Brice Sogbossi da Universidade Federal de Sergipe e o Professor Alecsandro José Prudêncio Ratts da 

Universidade Federal de Goiás. Para suplentes foram sugeridos os professores Carla Susan Alem Abrantes da UNILAB e 

Isabelle Braz Peixoto da Silva da Universidade Federal do Ceará e como docente secretário o Professor Ramon Souza 

Capelle de Andrade da UNILAB. Na ausência de discussões, a constituição da comissão julgadora foi aprovada por 

unanimidade. PROCESSO N° 23282.000203/2013-13 – CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO I, 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS, SETOR DE ESTUDO DE DIREITO, EDITAL 71/2012 – A palavra foi 

passada ao relator, Vice-Reitor Fernando Afonso, o qual informou o resultado do concurso: os candidatos Douglas 

Henrique Marin dos Santos e Cristiane Aquino de Souza não compareceram para realização da prova escrita, sendo assim, 

considerados eliminados, em conformidade com o Art. 59 do Edital 71/2012. O Professor ressaltou que após a 

homologação do resultado deve ser iniciado um novo procedimento de concurso. Após votação, o referido resultado foi 

aprovado por unanimidade. PROCESSO N° 23282.000208/2013-38 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR 

DOCENTE – GEORGE LEITE MAMEDE – Ainda com a palavra, o Professor Fernando Afonso, relator do processo, 

explicou que a progressão funcional é para Professor Adjunto III e por ausência de legislação própria, foi analisada pela 

equipe da Universidade Federal do Ceará e teve como parecer final a declaração de que o Professor George Mamede está 

apto para a progressão. Sem maiores discussões, não havendo objeções, o processo em epígrafe foi aprovado por 

unanimidade. PROCESSO N° 23282.000325/2013-00 – SUGESTÃO DE MEMBROS PARA REPRESENTAR A 

SOCIEDADE CIVIL NO CONSUNI – Com a palavra, a Presidente do Consuni afirmou que considera muito interessante 

a presença de membros da sociedade civil na composição do Conselho, em especial o da UNILAB, por considerar que 

estes podem agregar bastante na construção desta Universidade. A relatora informou que a SECADI - Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - sugeriu dois nomes que atuam na Secretaria de Educação, 

são eles, Gislana Maria do Socorro M. do Vale e Maria Saraiva da Silva, como conselheiras efetiva e suplente, 

respectivamente. Em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade. PROCESSO N° 23282.000324/2013-57 – 

RESOLUÇÃO DE CALENDÁRIO ACADÊMICO ANO LETIVO 2013 – A relatora Jacqueline Freire realizou a 

apresentação do calendário para o ano de 2013. As dificuldades sobre a realização dos processos seletivos de docentes 

foram expostas pelo conselheiro Fernando Afonso e após discussões e diante das dificuldades, foram aprovados somente 

o primeiro e segundo trimestres do corrente ano, com o restante a ser definido posteriormente. Em votação, o calendário 

dos semestres citados foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N° 23282.000185/2013-61 – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL DE DOCENTE (ASSOCIADO 3 PARA ASSOCIADO 4) MARIA CLARETE CARDOSO RIBEIRO – O 

conselheiro relator informou que o parecer elaborado pela equipe da Universidade Federal do Ceará foi positivo em 

relação ao assunto e sem maiores discussões, não havendo objeções, o processo em epígrafe foi aprovado por 

unanimidade. III- COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS. Nenhum conselheiro se pronunciou.  IV – 

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 1- Com a palavra, a presidente da sessão informou que nos próximos quatro 

dias o Professor Fernando Afonso assumirá a Reitoria, em vista de reuniões que ela terá com o Conselho Nacional de 

Educação e com o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante. 2 – Informou que na semana seguinte fará uma visita ao 

Campus de São Francisco do Conde, juntamente com o Pró-Reitor de Planejamento, Plinio Nogueira Maciel Filho e a 

Pró-Reitora de Administração, Laura Aparecida da Silva Santos. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais 

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

horas e trinta 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.  

 


