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             ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO  1 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2015, às quatorze horas e quinze minutos, na sede da 2 

Unilab, em Redenção/CE, realizou-se a 26ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, 3 

mediante prévia convocação, sob a presidência do Magnífico Reitor, Tomaz Aroldo da Mota 4 

Santos, e com o comparecimento dos Conselheiros: Aristeu Rosendo Pontes Lima – Vice- 5 

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

Maciel Filho – Pró-Reitor de Planejamento, Andrea Gomes Linard – 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, Emília Soares Chaves Rouberte –Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, 11 

Cícero Saraiva Sobrinho – Substituto do Diretor do Instituto de Engenharias e 12 

Desenvolvimento Sustentável, Victor Emanuel Pessoa Martins – Diretor do Instituto de 13 

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

Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto de 15 

Ciências Sociais Aplicadas, Ludmylla Mendes Lima – Diretora do Campus dos Malês, 16 

Daniel Freire de Sousa – Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde, Danila 17 

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

Luís Tomás Domingos – Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras, 19 

Maria Clarete Cardoso Ribeiro – Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento 20 

Rural, Fabio Paulino de Oliveira – Representante dos Técnicos-administrativos. Ausências 21 

justificadas: Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo – Diretor do Instituto de Desenvolvimento 22 

Rural, Maria Aparecida da Silva – Diretora da Educação Aberta e a Distância e Carlos 23 

Eduardo Barbosa – Representante dos Técnico-administrativos. Ausências: Juan Carlos 24 

Alvarado Alcócer – Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 25 

Sustentável, Maria do Socorro Camelo Maciel – Representante dos Técnico-administrativos 26 

e Gislana Maria do Socorro M. do Vale – Representante da Sociedade Civil. I - 27 

ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo quórum, o Senhor Presidente cumprimentou os 28 

presentes e declarou aberta a sessão. O presidente propôs ao Conselho algumas adaptações no 29 
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funcionamento das reuniões, até que houvesse um regimento geral. As reuniões iniciariam 30 

com as comunicações da presidência, em seguida as comunicações dos conselheiros, depois 31 

passaria para a aprovação das atas. Sobre as atas, esclareceu que seriam sucintas, registrando 32 

em especial as decisões, sem registro da fala detalhada de cada membro. As intervenções 33 

havidas durante a reunião seriam mantidas através de gravação em áudio, que ficaria sob a 34 

guarda da secretaria do Conselho. Informou ainda, que poderiam ser feitas inclusões pela 35 

presidência na ordem dia, de assuntos considerados urgentes. II – APROVAÇÃO DAS 36 

ATAS: Foram distribuídas, em versão eletrônica, as atas da 4ª e 5ª sessão extraordinária. Foi 37 

colocada em discussão e votação a ata da 4ª sessão extraordinária, sendo aprovada por 38 

unanimidade. Foi colocada em discussão a ata da 5ª sessão extraordinária e foram feitas as 39 

seguintes observações: o conselheiro Maurílio Machado Lima Júnior solicitou verificação do 40 

áudio para confirmação de informação constante na linha 79 e o conselheiro Luís Tomás 41 

Domingos fez uma observação em relação às informações relativas a números do orçamento 42 

não terem sido citadas com valores precisos. O presidente esclareceu que a ata registra o que 43 

foi citado na reunião e ponderou que a partir de então, números relativos a orçamento sejam 44 

apresentados com valores precisos. Em seguida, o presidente colocou em votação a ata da 5ª 45 

sessão extraordinária, sendo aprovada por unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DA 46 

PRESIDÊNCIA : O senhor presidente fez as seguintes comunicações: a) Informou que 47 

participou de reunião na Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 48 

Ensino Superior (Andifes), onde foi comunicado que deveria ser aprovado até meados do mês 49 

de maio, a discussão global do orçamento para as universidades. Na ocasião também foi 50 

discutida a participação das universidades no cumprimento das metas do Plano Nacional de 51 

Educação (PNE) e sobre a modalidade de Ensino a Distância, houve uma discussão preliminar 52 

sobre a sua inclusão na matriz de distribuição de recursos para as universidades. Na 53 

sequência, o presidente solicitou que a conselheira Andrea Gomes Linard comunicasse sobre 54 

um problema de saúde de um estudante da Unilab. A conselheira informou que se trata de um 55 

estudante recém-chegado de Angola que se encontra internado em estado grave com quadro 56 

de malária, e que foram feitas as devidas comunicações oficiais aos familiares. O conselheiro 57 

Victor Emanuel Pessoa Martins citou as manifestações recebidas de alunos com a 58 
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preocupação com o rumor de algumas doenças. O presidente solicitou ao conselheiro 59 

Alexandre Cunha Costa que ficasse a par desses casos e desse ciência ao conselheiro Victor 60 

Emanuel Pessoa Martins, e ao conselheiro Edson Borges que comunicasse o fato ao 61 

Consulado Angolano. Em seguida, o conselheiro Aristeu Rosendo Pontes Lima informou que 62 

será publicado o edital para eleição dos membros do Conselho de Curadores. O presidente deu 63 

ciência ao Conselho de que esteve em Brasília para discutir sobre os novos cursos de 64 

medicina a serem implantados nas universidades federais, com caráter de formação 65 

generalista. A proposta é que os cursos iniciem no primeiro semestre de 2016 e que sejam 66 

formadas duas comissões na Unilab, uma para Bahia e outra para o Ceará, para conduzir os 67 

trabalhos de implantação, contando com a participação de profissionais das redes de saúde das 68 

respectivas regiões. Na ocasião o presidente pontuou as dificuldades estruturais da Unilab 69 

para abertura dos novos cursos em curto prazo e recebeu a informação de que haverá recurso 70 

especial para implantação dos cursos. O presidente informou ainda, sobre a visita que 71 

receberá do Secretário da Saúde do Estado do Ceará, juntamente com o Diretor da Fundação 72 

Oswaldo Cruz (Fiocruz). IV – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS : Em relação à 73 

implantação do curso de medicina, a conselheira Emília Soares Chaves Rouberte, 74 

complementou que houve um trabalho preliminar realizado por uma comissão, considerando a 75 

política do governo federal do Programa Mais Médicos com foco em atenção primária à 76 

saúde. Na sequência, o presidente relatou sobre as viagens institucionais que fez, onde 77 

participou de uma reunião em Salvador com o Secretário da Educação e da Ciência e 78 

Tecnologia do Estado da Bahia, juntamente com reitores de Universidades Estaduais e de 79 

Instituições Federais de Ensino da Bahia, para discutir sobre a criação de um consórcio 80 

reunindo estas instituições, para cooperação com o governo do estado da Bahia, visando o 81 

desenvolvimento econômico, tecnológico, social e cultural do estado. Em São Francisco do 82 

Conde, esteve reunido com o prefeito municipal e com as secretárias de educação e 83 

planejamento para discussão de assuntos de interesse recíproco, em especial a permuta de 84 

uma parte do terreno que pertence a Unilab e de projetos de cooperação entre prefeitura e 85 

universidade. O conselheiro Plínio Nogueira Maciel Filho que também participou das 86 

reuniões complementou o informe, fornecendo mais detalhes sobre a negociação de permuta 87 
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do terreno.  Por fim, o presidente relatou sobre a participação no encontro de Pró-Reitores de 88 

Extensão da Região Nordeste que aconteceu em Juazeiro do Norte, promovido pela 89 

Universidade Federal do Cariri (UFCA). A partir da experiência da UFCA com macroprojetos 90 

culturais, a Unilab deverá desenvolver também projetos que visem o desenvolvimento das 91 

regiões do Maciço do Baturité, no Ceará e de São Francisco do Conde, na Bahia, iniciando 92 

com a criação de dois centros de estudos sobre a África e as relações afro-brasileiras. V – 93 

ORDEM DO DIA: a) Criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 94 

Processo 23282.000607/2015-61. O ponto de pauta foi encaminhado pelo conselheiro Carlos 95 

Eduardo Barbosa que não estava presente na reunião. O Conselheiro Thiago de Albuquerque 96 

Gomes esclareceu que a CIPA é voltada para a iniciativa privada e que nas instituições 97 

públicas, deverá ser constituída a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP), e 98 

que já estava sendo analisada a criação desta comissão na Unilab. O presidente deu o seguinte 99 

encaminhamento: retirou o ponto da ordem do dia e solicitou que fosse apresentada ao 100 

Conselho uma proposta que contemple servidores e terceirizados. b) Aprovação da minuta 101 

alterada do programa de professor(a) colaborador(a) voluntário(a) – PPCV. Relatora: 102 

Andrea Gomes Linard. Processo 23282.000285/2015-50. A relatora apresentou a matéria ao 103 

plenário, dando ênfase nas alterações ocorridas na minuta, conforme solicitado em discussões 104 

anteriores. O presidente colocou em votação a proposta de resolução sem prejuízo de 105 

destaques. A matéria foi aprovada pela maioria e teve dois votos contrários. Na análise dos 106 

destaques foram levantados alguns pontos de divergência, sendo necessária uma nova revisão 107 

na minuta. O presidente deu o seguinte encaminhamento: retirou o ponto da ordem do dia e 108 

solicitou que a minuta de resolução fosse revisada considerando as sugestões apresentadas e 109 

colhidas as contribuições das Unidades, para posterior apresentação da matéria ao plenário do 110 

Conselho. c) Processos de progressão funcional – Foi submetida ao Conselho a proposta de 111 

aprovação em bloco, sem prejuízo de destaques, dos processos de progressão de funcional. A 112 

proposta foi aprovada por unanimidade. Destaques: I - Processo 23282.001659/2014-73 – 113 

Progressão funcional de Adjunto II para Adjunto III, professor Lourenço Ocuni Ca, aprovada 114 

por unanimidade. II - Processo 23282.001875/2014-19 – Progressão funcional de Adjunto I 115 

para Adjunto II, professora Viviane Pinho de Oliveira, aprovada por unanimidade. III - 116 
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Processo 23282.000143/2015-92 – Progressão funcional de Adjunto II para Adjunto III, 117 

professora Maria Vilma Coelho Moreira Faria, aprovada por unanimidade. IV - Processo 118 

23282.000448/2015-02 – Progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, professora 119 

Jacqueline Cunha da Serra Freire, aprovada por unanimidade. V - Processo 120 

23282.000632/2015-44 – Progressão funcional de Adjunto II para Adjunto III, professora 121 

Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne, aprovada por unanimidade. VI - Processo 122 

23282.000586/2014-01 – Progressão funcional de Adjunto II para Adjunto III, professor 123 

Aluísio Marques da Fonseca, aprovada por unanimidade. VI – OUTROS ASSUNTOS: a) 124 

Organização/estrutura da Direção do Campus dos Malês: O campus é uma Unidade 125 

Acadêmica e deve ter seu colegiado, portanto, poderia escolher seu diretor mediante consulta 126 

a sua comunidade. Porém, o Estatuto da Unilab prevê que o diretor do Campus dos Malês é 127 

indicado pelo reitor, sendo então, um empecilho para a realização desta consulta. Diante da 128 

situação, a Reitoria consultou o Procurador Federal que elaborou uma nota técnica que foi 129 

acolhida pelo reitor e distribuída aos conselheiros para ciência da decisão tomada: o reitor 130 

indicará o diretor do Campus dos Malês ouvida a comunidade. O processo obedecerá a 131 

seguinte sequência de eventos: constituição do Conselho de Unidade Acadêmica do Campus, 132 

realização da consulta à comunidade, a ser coordenada pelo referido Conselho, elaboração de 133 

lista e escolha pelo reitor. b) Sobre a tramitação em paralelo da reforma do estatuto e 134 

elaboração do regimento da Unilab: o presidente deu ciência ao Conselho sobre um roteiro 135 

que elaborou para orientar os trabalhos das comissões. Adicionalmente, esclareceu que o 136 

trabalho se organizará da seguinte forma: as comissões trabalharão de forma simultânea, onde 137 

haverá uma comissão para reforma do estatuto, uma comissão para elaboração do regimento e 138 

uma terceira comissão para compatibilizar os dois documentos. VII – ENCERRAMENTO 139 

DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o comparecimento dos 140 

conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezessete horas e vinte e oito minutos. Para 141 

constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por 142 

mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros. 143 

APROVAÇÃO DA ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO: 
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