
 
                                                                    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 
UNILAB 

 
 

1 
 

             ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO  1 

  Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2015, às quatorze horas e dez minutos, no Campus das 2 

Auroras, em Redenção/CE, realizou-se a 28ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante 3 

prévia 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 6 

de Planejamento, Andrea Gomes Linard – Pró-Reitora de Graduação, Jober Fernando Sobczak – 7 

Substituto da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Rafaella Pessoa Moreira – Pró- Reitora de 8 

Extensão, Arte e Cultura, Alexandre Cunha Costa – Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e 9 

Estudantis, Emília Soares Chaves Rouberte –Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, George 10 

Leite Mamede – Substituto do Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, 11 

Maurílio Machado Lima Júnior – Diretor do Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina Semedo 12 

de Andrade Tavares – Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Ludmylla Mendes 13 

Lima – Diretora do Campus dos Malês, Maria Aparecida da Silva – Diretora da Educação Aberta e 14 

a Distância, Juan Carlos Alvarado Alcócer – Representante Docente do Instituto de Engenharias e 15 

Desenvolvimento Sustentável, Danila Fernandes Tavares – Representante Docente do Instituto de 16 

Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomás Domingos – Representante Docente do Instituto de 17 

Humanidades e Letras, Maria Clarete Cardoso Ribeiro – Representante Docente do Instituto de 18 

Desenvolvimento Rural, Carlos Eduardo Barbosa – Representante dos Técnicos-administrativos. 19 

Ausências justificadas: Victor Emanuel Pessoa Martins – Diretor do Instituto de Ciências Exatas e 20 

da Natureza, Luís Gustavo Chaves da Silva – Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural e 21 

Daniel Freire de Sousa – Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde. Ausências: 22 

Edson Borges – Pró-Reitor de Relações Institucionais, Fábio Paulino de Oliveira e Maria do 23 

Socorro Camelo Maciel – Representantes dos Técnicos-administrativos, e Gislana Maria do 24 

Socorro M. do Vale – Representante da Sociedade Civil.  I - ABERTURA DOS TRABALHOS:  25 

Havendo quórum, o Senhor Presidente deu início à sessão solicitando autorização do plenário para 26 

participar da reunião, como convidados, os seguintes docentes: Professor Joaquim Torres Filho e a 27 

Professora Tahissa Frota Cavalcante, com o objetivo de ajudar nas discussões e esclarecimentos de 28 

alguns pontos específicos da pauta do dia. O Plenário aprovou por unanimidade a participação dos 29 

docentes. Em seguida, o Presidente submeteu à aprovação dos Conselheiros, a solicitação de um 30 

grupo de servidores em greve para se manifestarem no Conselho. Foi aprovado por unanimidade a 31 

entrada de um grupo de servidores, onde um representante se pronunciou sobre as pautas de 32 



 
                                                                    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 
UNILAB 

 
 

2 
 

reivindicação da greve e solicitou a aprovação e publicação de uma moção de apoio do Conselho ao 33 

movimento grevista. Na sequência, o Presidente submeteu à aprovação dos Conselheiros, a 34 

solicitação de um grupo de estudantes e de representantes do Núcleo de Políticas de Gênero e 35 

Sexualidades para se manifestarem no Conselho sobre a situação de violência contra a mulher e de 36 

gênero, dentro da Universidade. Foi aprovado por unanimidade a entrada de um grupo de estudantes 37 

e na sequência a entrada de uma representação do núcleo de gênero, onde um representante de cada 38 

grupo expôs suas manifestações. O Núcleo de Políticas de Gênero e Sexualidades solicitou que o 39 

Conselho aprovasse uma resolução que abordasse as ações de prevenção, assistência e 40 

acompanhamento da vítima e do agressor, para os casos de violência de gênero na Unilab. A 41 

Conselheira Maria Clarete Cardoso Ribeiro, solicitou a inclusão de um ponto de pauta na ordem do 42 

dia. O Presidente submeteu à votação, sendo aprovado por unanimidade. II – APROVAÇÃO DAS 43 

ATAS: Foram distribuídas, em versão eletrônica, as atas das 23ª e 24ª sessão ordinária. Foi colocada 44 

em discussão e votação a ata da 23ª sessão ordinária, sendo aprovada por unanimidade, com as 45 

ressalvas no texto a serem feitas pelo Conselheiro Juan Carlos Alvarado Alcócer. Foi colocada em 46 

discussão e votação a ata da 24ª sessão ordinária, sendo aprovada por unanimidade. III - 47 

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O Senhor Presidente fez as seguintes comunicações: a) 48 

esteve fazendo um estágio na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG a secretária do 49 

Conselho Universitário, Adriana Gonçalves, quando visitou e acompanhou o funcionamento da 50 

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior – SODS. b) sobre a greve de servidores técnico-51 

administrativos das IFES e na Unilab: esclareceu que se trata de um movimento nacional com uma 52 

pauta de natureza econômica e que cabe ao governo federal decidir sobre esta matéria, onde já foi 53 

marcada uma rodada de negociações entre governo e servidores públicos federais. Informou que há 54 

uma pauta dirigida ao Ministério da Educação, onde uma boa parte das reivindicações já foram 55 

atendidas. Sobre o movimento de greve na Unilab: existe uma pauta externa e interna. Salientou a 56 

necessidade de o movimento grevista indicar uma comissão de interlocução para negociação com a 57 

Reitoria. Em reunião com a Andifes, foram ouvidos todos movimentos de paralisação dos servidores 58 

técnicos-administrativos e a deliberação da Andifes foi por manifestar-se junto ao Ministério da 59 

Educação no sentido de que fossem abertas as negociações com os sindicatos. c) sobre a reunião da 60 

Andifes com o Secretário Executivo e Secretário da Secretaria de Educação Superior - SESU: a 61 

pauta central foi a questão orçamentária e ajuste fiscal. Houve a indicação de que a partir do mês de 62 

julho será regularizada a transferência financeira para a Unilab e ficou agendada uma reunião para o 63 

dia oito de julho de 2015 com o objetivo de tratar da situação econômico-financeira da Universidade. 64 
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d) sobre o documento a ser enviado à SESU relatando a situação da Unilab: o documento relatará os 65 

problemas e impactos positivos que a Unilab trouxe para as regiões onde está instalada, além de 66 

apontar a necessidade de melhorias e investimentos na Universidade e nas cidades de Acarape e 67 

Redenção no Ceará, e São Francisco do Conde na Bahia. Fará menção também, sobre a situação dos 68 

terrenos da Unilab, em especial no estado do Ceará, para melhor suporte e funcionamento das 69 

atividades acadêmicas. E por fim, relatará as perspectivas da Unilab levando em consideração as 70 

peculiaridades da Universidade. e) sobre as ocorrências de violência contra a mulher na Unilab e nos 71 

municípios de Acarape e Redenção no Ceará, com repercussão na Universidade. Houve diversas 72 

manifestações sobre o fato, com um clima de muita tensão. O reitorado tomou as medidas para 73 

administrar os possíveis conflitos. A Reitoria publicou nota a respeito e proporá ao Conselho um 74 

conjunto de medidas educativas e disciplinares, através de um código de conduta a ser adotado na 75 

Unilab. f) sobre a constituição de comissões definidas pelo Conselho Universitário: 1- Comissão de 76 

reforma do estatuto e elaboração do regimento – já indicaram seus representantes: Campus dos 77 

Malês, Instituto de Ciências da Saúde, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Instituto de 78 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza e Instituto 79 

de Humanidades e Letras. Falta indicar seus representantes: Instituto de Desenvolvimento Rural, 80 

técnicos-administrativos e discentes. 2- Comissão de revisão da trimestralidade – já foi constituída e 81 

a portaria respectiva publicada. Aguarda-se o desenvolvimento do seu trabalho. 3- Comissão para 82 

avaliar e propor melhorias na assistência estudantil – falta a indicação do nome dos estudantes. 4- 83 

Comissão de revisão da resolução que rege o concurso para docentes, viabilizando a participação de 84 

estrangeiros e brasileiros que residem no exterior – está em funcionamento, sob a presidência do 85 

Professor Luís Tomás Domingos, que nos informou que os trabalhos estão em fase de conclusão e 86 

que posteriormente apresentará proposta de resolução a ser submetida à aprovação do Conselho 87 

Universitário. h) sobre as alocações dos gabinetes para professores no Campus das Auroras: o 88 

Professor Aristeu Rosendo Pontes Lima informou que os gabinetes estão em processos de montagem 89 

da estrutura física para a entrega em duas fases (meses de julho e agosto), com prioridade para os 90 

professores dos programas de pós-graduação, sendo de responsabilidade da Pró-Reitoria de 91 

Planejamento o contato com os docentes para as devidas alocações. i) sobre a eleição do Conselho de 92 

Curadores da Unilab: foi lançado edital, porém não houve inscritos. j) sobre a regularização do 93 

pagamento de bolsas relativas à assistência estudantil: está sendo aguardada a regularização do fluxo 94 

financeiro, que deverá ocorrer a partir do mês de agosto. l) sobre o restaurante universitário: o Pró-95 

Reitor de Administração, Thiago de Albuquerque Gomes, relatou os problemas que estavam 96 
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ocorrendo na prestação do serviço e que após as medidas administrativas cabíveis o problema foi 97 

sanado, com a contratação de uma nova empresa para prestação do serviço de forma emergencial. m) 98 

estão em funcionamento as comissões para implantação do curso de medicina na Unilab. A 99 

professora Emília Soares Chaves Rouberte complementou com informações sobre o andamento das 100 

atividades. n) a Reitoria voltará a funcionar no Campus da Liberdade. Está sendo aguardada apenas a 101 

transferência da DRCA para o Campus dos Palmares. o) foi nomeado e tomou posse o novo chefe de 102 

gabinete da Reitoria, Professor Rodrigo Ordine, do Instituto de Humanidades e Letras. p) sobre a 103 

organização das pautas do Conselho: não há no estatuto ou resolução específica que trate sobre a 104 

organização das pautas das reuniões. Sendo assim, para organização do fluxo de trabalho da 105 

secretaria e da própria presidência, a organização das pautas passará a ser de responsabilidade da 106 

presidência, sendo admitidas possibilidades de sugestões prévias e inclusões de assuntos de caráter 107 

emergencial. IV - COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS:  A Conselheira Andrea Gomes 108 

Linard, informou o resultado do processo de matrículas decorrente do Sistema de Seleção Unificada 109 

– SISU para o período letivo 2015.2, onde houve um baixo quantitativo de matrículas. Relatou as 110 

estratégias que a Pró-Reitoria de Graduação está adotando para reverter o quadro. A Conselheira 111 

Maria Clarete Cardoso Ribeiro, comunicou o resultado da eleição para Diretor do Instituto de 112 

Desenvolvimento Rural, tendo sido eleito o professor Francisco Nildo da Silva. A Conselheira 113 

Andrea Gomes Linard, registrou que em 24 de junho de 2015, completou cinco anos da posse dos 114 

quinze primeiros servidores da Unilab, entre técnicos-administrativos e docentes. V – ORDEM DO 115 

DIA - a) Proposta do Reitor de convênio com a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa / 116 

Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep/UFMG) e com a Fundação Cearense de 117 

Pesquisa e Cultura / Universidade Federal do Ceará (FCPC/UFC) para apoio à Unilab – Foi 118 

distribuído aos Conselheiros por meio eletrônico um documento explicativo com a proposta de 119 

convênio com fundações de apoio. Após explicação da proposta e tendo sido esclarecidas as dúvidas 120 

do plenário sobre a matéria, o Presidente encaminhou a proposta para votação, sendo aprovada por 121 

unanimidade. b) Solicitação de aprovação do Mestrado Acadêmico do Instituto de Ciências da 122 

Saúde, com área de concentração em saúde e enfermagem no cenário dos países lusófonos: foi 123 

distribuído aos Conselheiros o parecer da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, elaborado pelo 124 

professor Jober Fernando Sobczak, conforme processo 23282.001312/2015-10. O professor Jober 125 

Fernando Sobczak, apresentou o parecer ao plenário. Em seguida, as professoras Emília Soares 126 

Chaves Rouberte e Tahissa Frota Cavalcante, complementaram as informações. O Presidente 127 

colocou a proposta em discussão, e após esclarecimentos dos questionamentos e dúvidas do plenário 128 
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encaminhou para a votação, sendo aprovado por unanimidade. c) Processos de progressão 129 

funcional e estágio probatório: foi submetido ao Conselho a proposta de aprovação em bloco, sem 130 

prejuízo de destaques, dos processos de progressão de funcional, conforme pareceres favoráveis 131 

emitidos pela CPPD. A proposta foi aprovada por unanimidade. Destaques: I- Progressão funcional 132 

de Professor Adjunto I para Adjunto II, Professor Ciro de Miranda Pinto, processo 133 

23282.001150/2015-10 - aprovado por unanimidade. II- Progressão funcional de Professor Adjunto I 134 

para Adjunto II, Professora Maria Gorete Flores Salles, processo 23282.001149/2015-87 - aprovado 135 

por unanimidade. III- Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II, Professora 136 

Rebeca de Alcântara e Silva Meijer, processo 23282.000972/2015-75 - aprovado por unanimidade. 137 

IV- Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II, Professor José Berto Neto, 138 

processo 23282.000907/2015-40 - aprovado por unanimidade. V- Progressão funcional de Professor 139 

Adjunto II para Adjunto III, Professora Izabel Cristina dos Santos Teixeira, processo 140 

23282.000569/2015-46 - aprovado por unanimidade. VI- Progressão funcional de Professor 141 

Associado I para Associado II, Professora Maria Aparecida da Silva, processo 23282.001557/2014-142 

58 - aprovado com uma abstenção. VII- Avaliação do estágio probatório do docente Cícero Saraiva 143 

Sobrinho, processo 23282.001056/2015-52 - aprovado por unanimidade. d) Proposta do Reitor de 144 

indicação do nome do servidor José César de Sousa Rodrigues como titular da unidade de 145 

auditoria interna da Unilab: foi distribuído aos Conselheiros uma nota da auditoria informando da 146 

necessidade de submeter à aprovação do Conselho, a indicação do servidor José César de Sousa 147 

Rodrigues, para titular do cargo de Auditor Chefe da Unidade de Auditoria Interna da Unilab, nos 148 

termos da Portaria GR Nº 244, de 22 de maio de 2014. O Presidente colocou a proposta em discussão 149 

e não havendo manifestações encaminhou para a votação, sendo aprovado por unanimidade. e) 150 

Discussão preliminar da política de pessoal docente da Unilab: o Presidente passou a palavra ao 151 

professor Joaquim Torres Filho - Presidente da Comissão de Política de Pessoal Docente – CPPD, 152 

que fez a exposição do tema, elencando as atuações e trabalhos desenvolvidos pela CPPD, além das 153 

demandas existentes. Após discussão, o Presidente encaminhou para votação a proposta de iniciar a 154 

discussão de elaboração de uma política de pessoal docente, a ser coordenada pela CPPD, com a 155 

participação dos conselhos de unidade e comunidade acadêmica. A proposta foi aprovada por 156 

unanimidade. Ao final da reunião, o Presidente deu o seguinte encaminhamento: propôs uma reunião 157 

extraordinária para o dia 02 de julho de 2015 para tratar os assuntos remanescentes desta sessão, a 158 

qual foi aceita pelo plenário. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu o comparecimento 159 

dos Conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezoito horas e vinte minutos. Para constar, eu, 160 
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Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de 161 

lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 162 
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