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                  ATA DA 25ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas e sete minutos, na sede da 2 

Unilab, em Redenção/CE, realizou-se a 25ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante prévia 3 

convocação, sob a presidência da Magnífico Reitor, Tomaz Aroldo da Mota Santos, e com o 4 

comparecimento dos Conselheiros: Aristeu Rosendo Pontes Lima – Vice-Reitor, Thiago de 5 

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

Planejamento, Andrea Gomes Linard – Pró-Reitora de Graduação, Albanise Barbosa Marinho – Pró-7 

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Cássio Florêncio Rubio – Pró-Reitor de Relações Institucionais,  8 

Rafaella Pessoa Moreira – Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Alexandre Cunha Costa – Pró-9 

Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emília Soares Chaves Rouberte – Diretora do Instituto de 10 

Ciências da Saúde, George Leite Mamede – Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 11 

Sustentável, Victor Emanuel Pessoa Martins – Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, 12 

Monalisa Valente Ferreira – Diretoria do Instituto de Humanidades e Letras, Luís Gustavo Chaves da 13 

Silva –  Substituto do Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural, Ludmylla Mendes Lima – Diretora 14 

do Campus dos Malês, Maria Aparecida da Silva – Diretora da Educação Aberta e a Distância, Daniel 15 

Freire de Sousa – Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde, Juan Carlos Alvarado 16 

Alcócer – Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Danila 17 

Fernandes Tavares – Representante Docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomás 18 

Domingos – Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras, Maria Clarete Cardoso 19 

Ribeiro – Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural,  Fabio Paulino de Oliveira, 20 

Carlos Eduardo Barbosa e Maria do Socorro Camelo Maciel – Representantes dos Técnico-21 

administrativos. Ausências justificadas: Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto de 22 

Ciências Sociais Aplicadas. Ausências: Gislana Maria do Socorro M. do Vale – Representante da 23 

Sociedade Civil. I - ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo quórum, o Senhor Presidente deu início 24 

à sessão solicitando uma rápida apresentação de cada membro do Conselho. Foram apresentadas 25 

solicitações de inclusões de pontos de pauta pelo Conselheiro Carlos Eduardo Barbosa e pelo Presidente, 26 

Tomaz Aroldo da Mota Santos. A Conselheira Monalisa Valente Ferreira, solicitou que foi emitida pelo 27 

Consuni, uma nota de pesar em solidariedade aos familiares do servidor técnico-administrativo lotado no 28 

Instituto de Humanidades e Letras, Renan Gomes de Menezes, que veio a obtido nesta manhã. A 29 

solicitação foi acolhida pelo Presidente, que submeteu a aprovação dos Conselheiros e foi aprovada por 30 

unanimidade. A nota será redigida pela secretaria do Conselho Universitário e encaminhada aos familiares 31 

do referido servidor. Em seguida, a Conselheira Monalisa Valente Ferreira informou que foi procurada por 32 
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um dos dirigentes do centro acadêmico do BHU, solicitando autorização para participação de um 33 

representante nesta sessão para trazer as reivindicações do movimento estudantil. Antes de deliberar sobre a 34 

solicitação apresentada pela Conselheira Monalisa, o Presidente fez um relato sobre o momento de tensão 35 

que a Universidade tem vivido e elencou as ações tomadas para resolução do conflito, destacando, a 36 

realização de uma reunião com um grupo de estudantes, onde foi decidido pela formação de um grupo de 37 

trabalho para analisar a problemática assistencial emergencial que motivou a crise, com o objetivo de 38 

encontrar soluções justas e possíveis, observando os aspectos legais e orçamentários. O grupo de trabalho 39 

seria presidido pelo Vice-Reitor, Prof. Aristeu Rosendo Pontes Lima, contando com a participação de 40 

dirigentes e estudantes. Sobre a ocupação das dependências da Universidade, foi informado que a justiça 41 

ordenou a desocupação imediata sob pena de pagamento de multa por tempo de permanência, com 42 

possibilidade de uso da força policial. Tal situação foi levada ao conhecimento dos estudantes, com o apelo 43 

de que acatassem a decisão judicial, porém não houve acordo. Em seguida, o Presidente consultou o 44 

Plenário sobre a aprovação da presença do discente Francisco Felipe Peixoto para exposição da 45 

manifestação do movimento estudantil. A participação foi aprovada por unanimidade. O Presidente colocou 46 

em votação a pauta do dia, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi concedida a palavra ao 47 

discente Francisco Felipe Peixoto que trouxe o apelo de retomada do diálogo e negociação para solução da 48 

crise. II – ORDEM DO DIA – PROCESSOS – a) Processo 23282.000611/2015-29 – Solicitação de 49 

alteração no PPC do curso de Administração Pública modalidade à distância. Relatora: Andrea Gomes 50 

Linard. A relatora iniciou sua explanação, informando que esta solicitação vem em estreito alinhamento aos 51 

parâmetros de avaliação e acompanhamento do processo de implantação dos cursos de graduação do 52 

Governo Federal Brasileiro, instituídos pela lei 10.861 de 14 de abril de 2004, do Sistema Nacional de 53 

Avaliação da Educação Superior – Sinaes, e em seguida apresentou os pontos a serem alterados. O 54 

Presidente colocou em discussão e após esclarecimentos, encaminhou para votação, sendo aprovado com 55 

uma abstenção. b) Processo 23282.000609/2015-50 – Solicitação de aprovação da resolução da 56 

integralização curricular das atividades de extensão na Unilab. Relatora: Rafaella Pessoa Moreira. A 57 

relatora justificou a proposta, que em especial, visa atender às exigências de editais externos, a exemplo do 58 

ProExt - Programa de Extensão Universitária. Finda a exposição, foram apresentados questionamentos e 59 

sugestões, onde se verificou a necessidade de uma reformulação na minuta com esclarecimento de alguns 60 

pontos. O Presidente encaminhou a solicitação de retirada do processo da ordem do dia para 61 

aperfeiçoamento da minuta, com a contribuição dos colegiados e posterior reapresentação ao Conselho 62 

Universitário. c) Processo 23282.000610/2015-84 – Solicitação de alteração na resolução nº 25 de 31 de 63 

outubro de 2014 que regulamenta o regimento interno da CAPEAC. Relatora: Rafaella Pessoa 64 
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Moreira. A relatora explicou que se trata de uma alteração no Art. 2º, com a inclusão de um membro 65 

(Coordenador de Arte e Cultura), além de uma revisão na redação com correções ortográficas. A 66 

Conselheira Maria do Socorro Camelo Maciel propôs alterações no art. 10º. O Presidente colocou em 67 

discussão e em seguida encaminhou para votação a seguinte proposta: aprovação do Art. 2º e alteração na 68 

redação do art. 10º, com a supressão da expressão “pelo técnico-administrativo”. A proposta foi aprovada 69 

por unanimidade. d) Processo 23282.000578/2015-37 – Solicitação de encaminhamento da revisão do 70 

estatuto e consolidação da versão preliminar do regimento geral da Unilab. Relator: George Leite 71 

Mamede. O relator esclareceu que uma comissão trabalhou na elaboração da minuta do regimento geral da 72 

Unilab, contando com a participação da comunidade acadêmica, porém, este trabalho apontou para a 73 

necessidade de uma revisão e atualização no estatuto da Unilab que se encontra em tramitação no 74 

Ministério da Educação - MEC. O relator propôs então, que fossem feitas as discussões dos dois 75 

documentos conjuntamente, onde o regimento geral já seria elaborado levando em consideração alterações 76 

a serem feitas no estatuto. A sistemática de trabalho se daria por meio de comissões distintas (uma 77 

comissão para estudar a reforma do estatuto, uma comissão de elaboração do regimento geral e uma 78 

terceira comissão de compatibilização dos dois documentos), compostas por representações dos diversos 79 

segmentos da Universidade. O Presidente colocou a matéria em discussão e o tema foi amplamente 80 

debatido. Na sequência, o Presidente colocou em votação as seguintes propostas: 1- Permanência da 81 

tramitação no MEC da proposta de estatuto encaminhada para aprovação; 2- Prosseguimento da elaboração 82 

do regimento geral da Unilab; 3- Discussão sobre as mudanças na versão do estatuto que se encontra em 83 

tramitação no MEC. As propostas foram aceitas por unanimidade pelo plenário. e) Processos de 84 

progressão funcional: o Presidente propôs ao plenário que os processos de progressão funcional fossem 85 

aprovados em bloco, uma vez que todos já haviam sido submetidos à aprovação da CPPD com parecer 86 

favorável. Foi submetida à votação a aprovação em bloco dos processos de progressão funcional, sem 87 

prejuízo de destaques, sendo aprovado por unanimidade. I- Processo 23282.000036/2015-64 – Progressão 88 

funcional de Adjunto I para Adjunto II, Professora Rosalina Semedo de Andrade Tavares, aprovado por 89 

unanimidade. II- Processo 23282.001844/2014-68 – Progressão funcional de Adjunto III para Adjunto IV, 90 

professor George Leite Mamede, aprovado com uma abstenção. III- Processo 23282.001419/2014-79 – 91 

Progressão funcional de Associado I para Associado II - professor Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo, 92 

aprovado por unanimidade. IV- Processo 23282.000126/2015-55 – Progressão funcional de Adjunto I para 93 

Adjunto II - professora Ana Caroline Rocha de Melo Leite, aprovado por unanimidade. V- Processo 94 

23282.000911/2014-27 – Progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, professor Hugo Marco 95 

Consciência Silvestre, aprovado por unanimidade. VI- Processo 23282.001955/2014-74 – Progressão 96 
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funcional de Adjunto III para Adjunto IV, professora Marília de Franceshi Neto Domingos, aprovado por 97 

unanimidade. VII- Processo 23282.001911/2014-44 – Progressão funcional para Professor Adjunto I para 98 

Adjunto II, professora Léia Cruz de Menezes, aprovado por unanimidade. VIII- Processo 99 

23282.0001855/2014-48 – Progressão funcional para Professor Adjunto I para Adjunto II, professora 100 

Ludmylla Mendes Lima, aprovado com uma abstenção. IX- Processo 23282.001739/2014-29 – Progressão 101 

funcional para Professor Adjunto I para Adjunto II, professor Gledson Ribeiro de Oliveira, aprovado por 102 

unanimidade. X- Processo 23282.001701/2014-56 – Progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, 103 

professor Robério Américo do Carmo Souza, aprovado por unanimidade. XI- Processo 104 

23282.001638/2014-58 – Progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, professor Antônio Vieira da 105 

Silva Filho, aprovado por unanimidade. XII- Processo 23282.001552/2014-25 – Progressão funcional de 106 

Adjunto I para Adjunto II, professor Cássio Florêncio Rúbio, aprovado com uma abstenção. XIII- Processo 107 

23282.001538/2014-21 – Progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, professora Carla Susana Alem 108 

Abrantes, aprovado por unanimidade. XIV- Processo 23282.001407/2014-44 – Progressão funcional de 109 

Adjunto I para Adjunto II, professora Ana Cristina Cunha da Silva, aprovado por unanimidade. XV- 110 

Processo 23282.000465/2013-70 – Progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, professora Izabel 111 

Cristina dos Santos Teixeira, aprovado por unanimidade. f) Processo 23282.000668/2015-28 – 112 

Constituição de comissão para avaliar e propor melhorias na política de assistência estudantil da 113 

Unilab. O Presidente propôs ao Conselho, a criação de uma comissão para um estudo detalhado sobre a 114 

política assistencial da Unilab, contando com a participação de dirigentes, docentes de todos os institutos, 115 

discentes e de técnicos-administrativos, a serem indicados pelas respectivas áreas. Não existindo 116 

manifestação, encaminhou para votação, sendo aprovada por unanimidade. g) Processo 117 

23282.000543/2015-06 – Solicitação de revisão das resoluções que regem os concursos docentes para 118 

viabilizar a participação de estrangeiros e brasileiros que residem no exterior. Relator: Luís Tomás 119 

Domingos. O relator justificou a solicitação apresentada, esclarecendo que a atual regulamentação que rege 120 

os concursos docentes encontra-se desatualizada, sendo necessária uma reformulação e adequação nos 121 

procedimentos envolvidos, de modo a viabilizar a participação de professores estrangeiros e brasileiros que 122 

residem no exterior, nos concursos públicos da Unilab. Propôs então, a criação de uma comissão para 123 

reavaliar as regras para realização de concursos para carreira docente da Unilab, contando com a 124 

participação de representantes da Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria 125 

de Relações Institucionais, Procuradoria Federal e docentes de todos os institutos. O Presidente colocou a 126 

proposta em discussão e não havendo manifestação, encaminhou para votação, sendo aprovada por 127 

unanimidade. g) Processo 23282.000587/2015-28 – Situação insalubre dos servidores técnico-128 
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administrativos do Campus da liberdade. Relator: Carlos Eduardo Barbosa. O relator apontou as 129 

condições insalubres de trabalho as quais os servidores do Campus da Liberdade estão submetidos, 130 

decorrentes principalmente do alto volume das caixas de som utilizadas pelos estudantes que em protesto 131 

estão ocupando as dependências do Campus. Tal situação, vem causando problemas de saúde a alguns 132 

servidores, além de comprometer o desempenho das atividades. Solicitou que seja feita algum tipo de 133 

negociação com os estudantes para amenizar o problema ou a transferência dos servidores para outro 134 

Campus. A conselheira Maria Aparecida se manifestou, relatando que também está se sentido prejudicada 135 

com o elevado nível de ruídos. O Presidente propôs o seguinte encaminhamento: que seja enviado um 136 

documento ao movimento estudantil, através do Centro Acadêmico, dando ciência da manifestação dos 137 

servidores técnico-administrativos e dos prejuízos causados. A conselheira Maria do Socorro Camelo 138 

Maciel complementou a proposta, sugerindo que os membros do Consuni, na condição de potenciais 139 

educadores destes estudantes, fizessem gestão junto a eles, no sentido de sensibilizá-lo para que se 140 

solidarizem com a reivindicação da categoria com o intuito de amenizar o problema. O Conselho se 141 

mostrou favorável à proposta. III – ENCERRAMENTO DA SESSÃO : Nada mais havendo a tratar, o 142 

Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezoito horas e 143 

vinte minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada 144 

por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros. 145 
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