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             ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO  1 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2015, às quatorze horas e dez minutos, na sede da 2 

Unilab, em Redenção/CE, realizou-se a 27ª 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, Antônio Célio 6 

Ferreira dos Santos – Substituto do Pró-Reitor de Planejamento, Andrea Gomes Linard – 7 

Pró-Reitora de Graduação, Jober Fernando Sobczak – Substituto da Pró-Reitora de Pesquisa 8 

e Pós-Graduação, Edson Borges – Pró-Reitor de Relações Institucionais, Rafaella Pessoa 9 

Moreira  – Pró- Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Alexandre Cunha Costa – Pró-Reitor 10 

de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emília Soares Chaves Rouberte –Diretora do Instituto 11 

de Ciências da Saúde, Rita Karolinny Chaves de Lima – Substituta do Diretor do Instituto 12 

de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, João Francisco da  Silva Filho – Substituto 13 

do Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Rebeca de Alcântara e Silva 14 

Meijer – Substituta do Diretor do Instituto de Humanidades e Letras, Paulo Sérgio de 15 

Proença – Substituto da Diretora do Campus dos Malês (por videoconferência), Maria 16 

Aparecida da Silva – Diretora da Educação Aberta e a Distância, Daniel Freire de Sousa – 17 

Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde, Danila Fernandes Tavares – 18 

Representante Docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomás Domingos 19 

– Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras, Maria Clarete Cardoso 20 

Ribeiro – Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural, Fábio Paulino de 21 

Oliveira – Representante dos Técnicos-administrativos e Carlos Eduardo Barbosa – 22 

Representante dos Técnicos-administrativos. Ausências: Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo – 23 

Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural, Juan Carlos Alvarado Alcócer – 24 

Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Maria do 25 

Socorro Camelo Maciel – Representante dos Técnicos-administrativos e Gislana Maria do 26 

Socorro M. do Vale – Representante da Sociedade Civil. Ausências justificadas: Rosalina 27 

Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. I – 28 

ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo quórum, o senhor presidente cumprimentou os 29 
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presentes e declarou aberta a sessão. II – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O 30 

senhor presidente fez as seguintes comunicações: a) Manifestou em nome da presidência do 31 

Conselho e do reitorado, votos de congratulações pelo dia da África; haverá manifestações e 32 

comemorações na universidade, organizadas em especial pela Pró- Reitoria de Extensão, Arte 33 

e Cultura e por estudantes. Ressaltou a importância de a Unilab estabelecer relações fraternas 34 

com os povos africanos e em especial os de língua portuguesa. b) Houve um incidente 35 

envolvendo dois estudantes da Unilab pela inobservância de uma medida judicialmente 36 

definida, que resultou na prisão de um deles. A universidade está dando a devida assistência 37 

aos envolvidos. c) Esteve em São Francisco do Conde na Bahia, na companhia do Pró-Reitor 38 

Plínio Nogueira Maciel Filho, onde se reuniu com vereadores do município, prefeito e seu 39 

secretariado; na oportunidade discutiram sobre as perspectivas de desenvolvimento do 40 

Campus dos Malês, que inclui a possibilidade de novos cursos, e em especial sobre o projeto 41 

de implantação do curso de medicina e dos impactos econômicos positivos que os Campi da 42 

Unilab exercem nas regiões, bem como as dificuldades encontradas. d) Em audiência pública 43 

a Unilab foi homenageada numa solenidade ocorrida na Assembleia Legislativa do Estado da 44 

Bahia, pelo seu primeiro ano no Estado da Bahia e pelos cinco anos no Estado do Ceará. A 45 

solenidade teve a participação de estudantes da Universidade que fizeram suas manifestações, 46 

apresentações artísticas e culturais, e de docentes da Unilab. e) O vice-reitor, Aristeu Rosendo 47 

Pontes Lima, registrou que há quatro anos atrás, 25 de maio de 2011, começavam as 48 

atividades efetivas da Unilab, data marcante para a instituição. f) Deu ciência da medida 49 

administrativa sobre o critério de distribuição de gabinetes para os docentes da universidade. 50 

O vice-reitor a pedido do presidente, informou que havia no Campus das Auroras cerca de 51 

setenta e seis gabinetes para uso compartilhado, com capacidade para alocar duas pessoas em 52 

cada um e dezoito gabinetes para uso individual que seriam utilizados para agendamentos 53 

individuais. Embora não sendo a condição desejável, a medida contemplaria um maior 54 

número de docentes. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS : O conselheiro 55 

João Francisco da Silva Filho trouxe ao conhecimento do plenário uma manifestação do 56 

centro acadêmico de seu instituto, que solicitava maior atenção por parte da instituição, no 57 

acesso de pessoas que não fazem parte do corpo docente, discente e técnico-administrativo. O 58 
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manifesto relatava a presença de uma pessoa alheia à Unilab, que estava pedindo dinheiro nas 59 

salas de aula no Campus dos Palmares. Foi solicitado um melhor controle de acesso, visto que 60 

já havia acontecido situações semelhantes e a Reitoria informou que tomaria as medidas 61 

cabíveis. O conselheiro Carlos Eduardo Barbosa complementou informando também sobre a 62 

incidência de assaltos, principalmente no período noturno e a iluminação deficiente no ponto 63 

de ônibus. IV – APROVAÇÃO DAS ATAS: O presidente informou que a ata de janeiro 64 

estava pendente de aprovação, pois dependia da manifestação de dois conselheiros. 65 

Determinou, portanto, o prazo de uma semana para que fossem enviadas as manifestações à 66 

secretaria do Conselho. V – ORDEM DO DIA: a) Proposta de resolução que altera ad 67 

referendum a resolução nº 17/2014 que estabelece o número de vagas a serem ofertadas 68 

para o período letivo 2015.1 nos cursos de graduação da Unilab. Processo nº 69 

23282.001033/2015-48. Relatora: Andrea Gomes Linard. O presidente solicitou que a 70 

conselheira Andrea Gomes Linard apresentasse a matéria ao plenário. A relatora convidou o 71 

Rodolfo Pereira da Silva, Coordenador de Políticas de Acesso e Seleção de Estudantes, para 72 

auxiliá-la na relatoria, e foi submetida à aprovação do plenário sua participação. A solicitação 73 

foi aprovada por unanimidade. Foi feita a apresentação da proposta e prestados os 74 

esclarecimentos necessários. Finda a discussão, o presidente submeteu a votação sua decisão 75 

ad referendum do Conselho Universitário, a qual foi homologada por unanimidade pelo 76 

plenário. b) Proposta de resolução aprovada ad referendum que estabelece o número de 77 

vagas a serem ofertadas no processo seletivo do Sisu, edição 2015.2, no PSEE 2015 e no 78 

processo seletivo para cursos do 2º ciclo de humanidades para ingresso no período letivo 79 

de 2015.3 nos cursos de graduação da Unilab. Processo nº 23282.001032/2015-01. 80 

Relatora: Andrea Gomes Linard. O presidente solicitou que a conselheira Andrea Gomes 81 

Linard apresentasse a matéria ao plenário. A relatora justificou que a aprovação ad 82 

referendum se deu em virtude do prazo para adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 83 

Em seguida, a mesma solicitou que o servidor Rodolfo Pereira da Silva complementasse as 84 

informações. Após discussão da matéria e os devidos esclarecimentos, o presidente submeteu 85 

a votação sua decisão ad referendum do Conselho Universitário, a qual foi homologada por 86 

unanimidade pelo plenário. c) Aprovação ad referendum de mudança na titulação de 87 
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Doutor para Mestre na seleção para professor substituto: I- Setor de estudo 88 

Administração e Políticas Públicas. Processo nº 23282.001057/2015-05. II- Setor de 89 

estudo Atenção Básica e Semiotécnica. Processo nº 23282.000831/2015-52. Por se tratar de 90 

situação análoga, as solicitações foram apreciadas em conjunto. O presidente colocou a 91 

matéria em discussão e não havendo manifestação, submeteu a votação as decisões ad 92 

referendum do Conselho Universitário, as quais foram homologadas por unanimidade pelo 93 

plenário. d) Processos de progressão funcional: foi submetido ao plenário a aprovação em 94 

bloco, sem prejuízo de destaques, dos processos de progressão de funcional, conforme 95 

pareceres favoráveis emitidos pela CPPD. A proposta foi aprovada por unanimidade. 96 

Destaques: I- Progressão funcional de Associado II para Associado III, professor Rodrigo 97 

Aleixo Brito de Azevedo, processo 23282.0001317/2014-53 – aprovado por unanimidade. II- 98 

Progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II, professor Maurílio Machado Lima Júnior, 99 

processo 23282.000806/2015-79 – aprovado por unanimidade. III- Progressão funcional de 100 

Adjunto I para Adjunto II, professor Rodrigo Ordine Graça, processo 23282.000706/2015-42 101 

– aprovado por unanimidade. e) Avaliação em estágio probatório: foi submetido ao plenário 102 

a aprovação do processo de avaliação em estágio probatório, conforme parecer favorável 103 

emitido pela CPPD. Destaque: I- Avaliação em estágio probatório da docente Artemis Pessoa 104 

Guimarães, processo 23282.000670/2015-05 – aprovado por unanimidade. f) Proposta de 105 

resolução que normatiza os procedimentos relativos à matrícula de estudantes 106 

brasileiros dos cursos de graduação na modalidade a distância da Unilab. Processo nº 107 

23282.001035/2015-37. Relatora: Maria Aparecida da Silva. O presidente solicitou que a 108 

conselheira Maria Aparecida da Silva apresentasse a matéria ao plenário. Após exposição do 109 

tema, a matéria foi colocada em discussão e foram esclarecidas as dúvidas. O presidente 110 

colocou em votação a resolução no seu conjunto, para posterior análise e votação dos 111 

destaques. A proposta foi aprovada por unanimidade. Na análise das partes da resolução foi 112 

verificada a necessidade de reformulação do texto. O presidente então, deu o seguinte 113 

encaminhamento, que foi acatado pelo plenário: retirada da matéria da pauta para a 114 

complementação de informações e posterior reapresentação ao Conselho. VI – OUTROS 115 

ASSUNTOS: a) O presidente apresentou ao Conselho uma proposta de modificação na 116 
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composição das comissões para reforma do estatuto e elaboração do regimento geral da 117 

Unilab, e apresentou um roteiro de trabalho para as referidas comissões. A proposta foi 118 

motivada pela manifestação dos diretores das Unidades Acadêmicas que consideraram 119 

excessivo o número de participantes de cada unidade. Desta forma, seria reduzido o número 120 

de representantes das unidades. A representação discente e dos técnicos-administrativos se 121 

daria como previsto no estatuto, indicados pelos respectivos pares, sendo garantida ainda, a 122 

participação de representantes do Campus dos Malês. A proposta foi colocada em discussão e 123 

após esclarecimentos, foi submetida à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. b) 124 

Proposta de criação de um grupo de trabalho para iniciar a discussão sobre o regime escolar 125 

da universidade (trimestralidade). O presidente informou que recebeu manifestações de 126 

docentes de três institutos sugerindo a discussão da necessidade de se repensar a 127 

trimestralidade, são eles: Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Instituto de Ciências da 128 

Saúde, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável. A matéria foi colocada em 129 

discussão e de acordo com as manifestações havidas, a presidência apresentou uma proposta, 130 

a qual foi submetida à votação: proposta de um estudo do regime escolar da trimestralidade 131 

reavaliando a conveniência da sua manutenção ou mudança. A proposta foi aprovada por 132 

unanimidade. Na sequência foi discutida a sistemática de trabalho e a composição desta 133 

comissão de estudo. Foi definido que a comissão deverá indicar os aspectos positivos e 134 

negativos da trimestralidade, bem como estes mesmos aspectos para a semestralidade. Se 135 

houver indicação de mudança de um regime para outro, a comissão deverá sugerir 136 

mecanismos de adaptação. O presidente encaminhou para votação a proposta de formação de 137 

um grupo de trabalho constituído pelos coordenadores de colegiado de curso de graduação e 138 

coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação, para reavaliação da trimestralidade e 139 

recomendação de adaptação se for indicada a mudança. A proposta foi aprovada por 140 

unanimidade. VII – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o 141 

presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às 142 

dezoito horas e onze minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, 143 

lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 144 

conselheiros. 145 



 
                                                                    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 
UNILAB 

 
 

6 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO: 


