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ATA DA 24ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVER SITÁRIO 1 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2016, às treze horas e quarenta e nove minutos, no 2 

Campus das Auroras, em Redenção/CE, realizou-se a 24ª Sessão Extraordinária do Conselho 3 

Universitário, mediante prévia convocação, sob a presidência do Magnífico Reitor, Tomaz 4 

Aroldo da Mota Santos, e com o comparecimento dos conselheiros: Thiago de 5 

Albuquerque Gomes – Pró-Reitor de Administração, Plínio Nogueira Maciel Filho – Pró-6 

Reitor de Planejamento, Gustavo Alves de Lima Henn – Substituto da Pró-Reitora de 7 

Graduação, Albanise Barbosa Marinho – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Edson 8 

Borges – Pró-Reitor de Relações Institucionais, Rafaella Pessoa Moreira – Pró-Reitora de 9 

Extensão, Arte e Cultura, Alexandre Cunha Costa – Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e 10 

Estudantis, Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno  – Substituto da Diretora 11 

do Instituto de Ciências da Saúde, George Leite Mamede – Diretor do Instituto de 12 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Aluísio  Marques da Fonseca – Substituto da 13 

Diretora do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Maurílio Machado Lima Júnior  – 14 

Diretor do Instituto de Humanidades e Letras, Matilde Ribeiro – Diretora do Campus dos 15 

Malês, que participou da reunião por videoconferência, Giancarlo Cardoso Vecchia – 16 

Substituto da Diretora da Educação Aberta e a Distância, Ana Caroline Rocha de Melo 17 

Leite – Suplente do Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde, Juan Carlos 18 

Alvarado Alcócer – Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 19 

Sustentável, João Francisco da Silva Filho –  Representante Docente do Instituto de 20 

Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomás Domingos – Representante Docente do Instituto 21 

de Humanidades e Letras, Max César de Araújo – Suplente da Representante Docente do  22 

Instituto de Desenvolvimento Rural, Paulo César Farias Lima, Cantídio Guilherme 23 

Studart Guimarães Filho, Antônio Carlos Garcia de Oliveira e Elineuza dos Santos 24 

Ferreira – Suplentes dos Representante dos Servidores Técnico-Administrativos, Didier Té e 25 

Jannieiry Cardoso Maciel Araújo – Representantes Discentes. Ausências: Aristeu Rosendo 26 

Pontes Lima – Vice-Reitor, Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto 27 

de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Nildo da Silva – Diretor do Instituto de 28 

Desenvolvimento Rural, Antônio Roberto Xavier – Representante Docente do Instituto de 29 
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Ciências Sociais Aplicadas, Fábio Baqueiro Figueiredo – Representante Docente do 30 

Campus dos Malês, Francisco Felipe Peixoto e Iuri Santos Silva do Rosário – 31 

Representantes Discentes. I – ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo quórum 32 

regulamentar, o senhor presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. II – 33 

APROVAÇÃO DAS ATAS : Foi distribuída, previamente, em versão eletrônica, a ata da 21ª 34 

sessão extraordinária do Conselho Universitário. O documento foi colocado em discussão e, 35 

posteriormente, foi votado. A ata da 21ª sessão extraordinária foi aprovada pela maioria dos 36 

presentes e obteve uma abstenção. III – ORDEM DO DIA: Reforma do Estatuto da 37 

Unilab. Quórum de deliberação: 2/3 dos membros do Colegiado (22 votos). Foi enviada 38 

previamente aos conselheiros a proposta da comissão (ANEXOS A e B). ANEXO A: 1) 39 

TÍTULO V – Dos Órgãos Suplementares e Complementares. a) Ocorreu a leitura dos 40 

artigos 65, 66 e 67 e, em seguida, os respectivos artigos foram colocados para discussão em 41 

bloco.  b) O Art. 65 foi encaminhado para votação com a seguinte redação: “O Conselho 42 

Universitário poderá criar Órgãos Suplementares, vinculados à Reitoria, e Órgãos 43 

Complementares, vinculados às Unidades Acadêmicas, para colaborar no ensino, na pesquisa 44 

e na extensão, devendo seu funcionamento ser disciplinado em regimentos próprios, a serem 45 

aprovados, no primeiro caso, pelo Conselho Universitário e, no segundo, pelos respectivos 46 

Conselhos de Unidade, nos termos deste Estatuto e do Regimento Geral”. O artigo foi 47 

aprovado por unanimidade. c) O Art. 66 e seus parágrafos foram encaminhados para votação 48 

com a seguinte redação: “Art. 66 Cada Órgão Suplementar será organizado na forma do 49 

respectivo regimento, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. § 1º O Órgão 50 

Suplementar será dirigido por um Conselho Gestor. § 2º O Órgão Suplementar terá um 51 

Diretor e um Vice-Diretor, escolhidos pelo Reitor de lista tríplice elaborada, em ambos os 52 

casos, pelo respectivo Conselho, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução”. O 53 

referido artigo e seus parágrafos foram aprovados por unanimidade. d) O Art. 67 foi 54 

encaminhado para votação com a seguinte redação: “Cada Órgão Complementar será dirigido 55 

por um Diretor e um Vice-Diretor, escolhidos de listas tríplices organizadas pelo Conselho de 56 

Unidade e designado pelo Diretor da Unidade Acadêmica a que esse órgão se vincula, com 57 

mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução”. O artigo foi aprovado pela maioria dos 58 
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votos, registrando-se um voto contra. e) Proposta de inserção de dois parágrafos ao Art. 67 59 

com a seguinte redação: “§ 1º O Órgão Complementar será dirigido por um Conselho Gestor. 60 

§ 2º O Órgão Complementar terá um Diretor e um Vice-Diretor, escolhidos pelo Diretor da 61 

Unidade Acadêmica de lista tríplice elaborada, em ambos os casos, pelo respectivo Conselho, 62 

com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução”. A proposta foi aprovada por 63 

unanimidade. Observação: O conselheiro Maurílio Machado Lima Júnior sugeriu a inclusão 64 

do Diretor de cada Órgão Complementar como membro do “Conselho de Unidade” a que esse 65 

órgão se vincula, no Estatuto em reforma. A presidência acatou a sugestão e a previsão será 66 

incorporada ao documento. ANEXO B: 1) TÍTULO VII – Das Disposições Gerais e 67 

Transitórias. Observações: 1- na revisão textual, os artigos referentes ao anexo supracitado 68 

poderão sofrer alteração em sua numeração; 2 - a comissão retirou as propostas referentes ao 69 

Art. 90 e ao caput do Art. 92. a) O Art. 100 foi discutido e encaminhado para votação com a 70 

seguinte redação: “O Consuni, o Consepe, os Conselhos das Unidades Acadêmicas e o 71 

Conselho das Unidades Especiais poderão expedir, sempre que necessário, regulamentações 72 

destinadas a complementar as disposições deste Estatuto e do Regimento Geral, dentro dos 73 

limites de suas respectivas competências” – o artigo foi aprovado por unanimidade. b) Foi 74 

proposta a vinculação do parágrafo único do Art. 92 ao Art. 100 do referido anexo. O 75 

parágrafo único foi discutido e encaminhado para votação com a seguinte redação: “A 76 

aprovação ou a modificação das Resoluções de que trata o caput deste artigo (92) serão feitas 77 

por maioria absoluta de votos dos membros dos referidos órgãos colegiados, salvo expressa 78 

disposição em contrário neste Estatuto” – a redação e transposição do parágrafo foram 79 

aprovadas pela maioria, registrando-se uma abstenção. c) O Art. 101 foi discutido e 80 

encaminhado para votação com a seguinte redação: “A Universidade articular-se-á com 81 

instituições nacionais e internacionais no sentido de promover o intercâmbio de servidores do 82 

corpo docente, do corpo técnico-administrativo e de discentes de modo a atender os 83 

propósitos relacionados com sua missão, princípios e objetivos” – o artigo foi aprovado por 84 

unanimidade.  d) O Art. 88 foi discutido e encaminhado para votação com a seguinte redação: 85 

“A Universidade poderá, mediante convênio, utilizar-se dos serviços existentes na 86 

comunidade, mantidos por instituições públicas e ou privadas, para treinamento, em situação 87 
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real, de alunos que o requeiram ou para fins de experimentação, demonstração e aplicação” – 88 

o artigo foi aprovado por unanimidade. e) O parágrafo único do Art. 88 foi discutido e 89 

encaminhado para votação com a seguinte redação: “Inexistindo na comunidade os serviços 90 

referidos no Caput, a Universidade poderá prestá-los por meio de órgãos complementares ou 91 

suplementares, instituídos para esse fim” – o artigo foi aprovado por unanimidade. f) Proposta 92 

de inserção de novo artigo (a ser numerado) com a seguinte redação: “A estrutura atual da 93 

Universidade, com seus órgãos e formas de funcionamento, permanecerá em vigor por até 180 94 

dias subsequentes à aprovação e publicação deste Estatuto” – a proposta de novo artigo foi 95 

aprovada por unanimidade. g) Proposta de inserção de novo artigo (a ser numerado) com a 96 

seguinte redação: “Serão respeitados e mantida a duração dos mandatos eletivos dos Diretores 97 

e representantes junto aos respectivos órgãos colegiados, escolhidos na forma prevista pelo 98 

Estatuto anterior” – a proposta de novo artigo foi aprovada por unanimidade. h) O Art. 91 e 99 

seus parágrafos foram discutidos e encaminhados para votação com a seguinte redação: 100 

“Ficam criados como órgãos suplementares o Sistema de Bibliotecas da Unilab, o Centro de 101 

Estudos Interdisciplinares sobre África e Diásporas e como órgão complementar, vinculado 102 

ao IDR, a Fazenda Experimental Piroás. § 1º Outros órgãos suplementares ou complementares 103 

poderão ser criados pelo Conselho Universitário, mediante propostas fundamentadas do reitor 104 

e do conselho de unidade a qual se vinculará o órgão complementar, ouvido o Conselho de 105 

Ensino, Pesquisa e Extensão. § 2º O Conselho Universitário aprovará os regimentos internos 106 

dos respectivos órgãos suplementares e complementares” – o artigo e seus parágrafos foram 107 

aprovados por unanimidade. i) Proposta de emenda supressiva do Art. 102 (numeração de 108 

acordo com o Estatuto vigente) – a proposta foi aprovada por unanimidade. j) Proposta de 109 

inserção de novo artigo (a ser numerado) e seu parágrafo único com a seguinte redação: “O 110 

conselho gestor do Campus dos Malês, em São Francisco do Conde na Bahia, coordenará a 111 

elaboração de Plano de Desenvolvimento Institucional próprio coerente com o PDI da Unilab 112 

expressando as especificidades locais e regionais”. Parágrafo Único: “O documento resultante 113 

deverá ser apreciado e aprovado pelo Conselho Universitário” – a proposta de novo artigo e 114 

seu parágrafo único foram aprovadas por unanimidade. l) Proposta de inserção de novo artigo 115 

(a ser numerado) com a seguinte redação: “A implantação de unidades e órgãos previstos 116 
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neste Estatuto será realizada de forma gradual dependendo dos recursos humanos, materiais e 117 

financeiros necessários” – a proposta de novo artigo foi aprovada por unanimidade. m) O 118 

Art.112 foi encaminhado para votação com a seguinte redação: “Revogadas as disposições em 119 

contrário, o presente Estatuto entrará em vigor após homologação pelo Ministério da 120 

Educação e publicação no Diário Oficial da União” – o artigo foi aprovado por unanimidade. 121 

IV – PALAVRA LIVRE: O conselheiro Maurílio Machado Lima Júnior sugeriu a criação de 122 

um plano de implantação do novo Estatuto. Em complemento, o conselheiro Luís Tomás 123 

Domingos sugeriu a elaboração de uma Resolução que aprove o referido plano de 124 

implantação, respaldando o trabalho desenvolvido pela Comissão de Reforma do Estatuto, 125 

bem como o trabalho do Conselho Universitário. V – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: 126 

Por fim, o presidente agradeceu aos Secretários do Consuni, Adriana Gonçalves e João Felipe 127 

Rodrigues do Nascimento, à Comissão de Reforma do Estatuto, na pessoa do coordenador 128 

Luís Tomás Domingos e aos conselheiros do Consuni, pelo empenho e comprometimento 129 

com a matéria. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão às 130 

dezessete horas e trinta e oito minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do 131 

Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será 132 

assinada pelos Conselheiros. 133 
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