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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2015, às quatorze horas e seis minutos, no Campus das 2 

Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 29ª 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 de 6 

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

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Edson Borges – Pró-Reitor de Relações Institucionais, 8 

Edmara Chaves Costa – Substituta da Pró- Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Carlos Subuhana – 9 

Substituto do Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emília Soares Chaves Rouberte –10 

Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, George Leite Mamede – Diretor do Instituto de 11 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Victor Emanuel Pessoa Martins – Diretor do Instituto 12 

de Ciências Exatas e da Natureza, Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto de 13 

Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Nildo da Silva – Diretor do Instituto de Desenvolvimento 14 

Rural, Ludmylla Mendes Lima – Diretora do Campus dos Malês que participou da reunião através do 15 

recurso de videoconferência, Maria Aparecida da Silva – Diretora da Educação Aberta e a Distância, 16 

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

Uchoa Sales Gomes – Representante Docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Juan 18 

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

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

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

Humanidades e Letras, Marcos Carvalho Lopes – Representante Docente do Campus dos Malês que 22 

participou da reunião através do recurso de videoconferência, Carlos Eduardo Barbosa – 23 

Representante dos Técnicos-administrativos. Ausências justificadas: Maria Clarete Cardoso Ribeiro 24 

– Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural. Ausências: Maurílio Machado 25 

Lima Júnior – Diretor do Instituto de Humanidades e Letras, Fábio Paulino de Oliveira e Maria do 26 

Socorro Camelo Maciel – Representantes dos Técnicos-administrativos. I - ABERTURA DOS 27 

TRABALHOS:  Havendo quórum, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou abertos 28 

os trabalhos. O Presidente informou ao plenário que o Conselho Universitário conta com a 29 

participação de novos membros, a saber: representante docente do Campus dos Malês, professor 30 

Marcos Carvalho Lopes, tendo como suplente a professora Mírian Sumica Carneiro Reis; 31 

representante docente do Instituto de Ciências Socais Aplicadas, professor Carlos Airton Uchoa Sales 32 
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Gomes, tendo como suplente a professora Marília de Franceschi Neto Domingos; representante 33 

docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, professora Lívia Paulia Dias Ribeiro, tendo 34 

como suplente o professor João Francisco da Silva Filho; Professor Francisco Nildo da Silva, Diretor 35 

eleito do Instituto de Desenvolvimento Rural. Em nome do Conselho Universitário, o Presidente deu 36 

as boas-vindas aos novos conselheiros e conselheiras. Em seguida, o Presidente consultou o plenário 37 

sobre a participação da professora Léia Cruz de Menezes na sessão, para auxiliar na relatoria de um 38 

processo e foi aprovada por unanimidade. II – APROVAÇÃO DAS ATAS: O Presidente esclareceu 39 

que as atas são sucintas e registram as decisões, sem transcrição de falas, e que as sessões são gravadas 40 

e o áudio fica sob a guarda da secretaria do Conselho. As atas devem ser assinadas pelos presentes na 41 

reunião que a aprovou, sendo facultado o direito de se abster. Foi distribuída, em versão eletrônica, a 42 

ata da 28ª sessão ordinária, que após discussão foi votada e aprovada com cinco abstenções, com as 43 

alterações no texto solicitadas pelo Conselheiro Carlos Eduardo Barbosa. III - COMUNICAÇÕES 44 

DA PRESIDÊNCIA : O Senhor Presidente fez as seguintes comunicações: a) informou que na semana 45 

seguinte, a Reitoria voltaria a funcionar no Campus da Liberdade. b) sobre as comissões de reforma do 46 

estatuto e elaboração do regimento: informou que não houve quórum na reunião ocorrida em 17 de 47 

julho de 2015, onde aconteceria a instalação formal das comissões, porém foram discutidos alguns 48 

encaminhamentos que serão posteriormente referendados, e explicou a dinâmica de funcionamento 49 

dos trabalhos no âmbito das comissões. c) houve uma reunião na Secretaria de Educação Superior 50 

(SESU) para tratar dos problemas da Unilab, sobretudo os problemas de natureza financeira, onde foi 51 

comunicado sobre cortes no orçamento deste ano: 50% (cinquenta por cento) na conta de capital, 52 

ficando o repasse em trinta milhões de reais e 10% (dez por cento) na conta de custeio. Foi 53 

mencionada a possibilidade de a Universidade propor remanejo da conta de capital para a conta de 54 

custeio, como forma de suprir eventuais insuficiências orçamentárias. Na ocasião, foi entregue um 55 

documento à SESU relatando a situação atual da Unilab, elencando os problemas, dificuldades e 56 

perspectivas da Universidade. IV - COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS:  A Conselheira 57 

Andrea Gomes Linard, informou que no segundo semestre de 2015, os concluintes do curso de 58 

Administração Pública da Unilab serão submetidos ao Exame Nacional de Desempenho dos 59 

Estudantes (Enade) e que em 2016 serão os concluintes dos cursos de Agronomia e Enfermagem. 60 

Informou ainda que, em agosto próximo haverá o fórum de Pró-Reitores em Brasília, juntamente com 61 

a reunião do colégio de Pró-Reitores da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 62 

de Ensino Superior (Andifes). A Conselheira Albanise Barbosa Marinho informou que a Pró-Reitoria 63 

de Pesquisa e Pós-Graduação (Proppg) organizou e enviou para todos os servidores da Unilab, o 64 
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primeiro boletim informativo sobre projetos de pesquisa e inovação tecnológica que circulam em todo 65 

o Brasil. A ideia é que sejam divulgados boletins mensais com informações sobre a abertura de novos 66 

editais. A iniciativa foi bastante elogiada por professores e servidores. A professora Edmara Chaves 67 

Costa comunicou que a Unilab obteve aprovação no Edital Mais Cultura nas Universidades, figurando 68 

entre os dez melhores programas apresentados no conjunto das universidades federais brasileiras, 69 

conquistando, portanto, cerca de 67 bolsas para a Extensão na área de arte e cultura. A Conselheira 70 

Maria Aparecida da Silva informou que para este ano a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 71 

de Nível Superior (Capes) fez cortes de 80% (oitenta por cento) no orçamento de Educação a 72 

Distância (EAD) e de 40% (quarenta por cento) das bolsas. Comunicou também que foram feitas as 73 

matrículas de 180 alunos do curso de Bacharelado em Administração Pública a distância, com aula 74 

inaugural no dia 08 de agosto de 2015 e destacou que em Redenção foram 630 candidatos inscritos 75 

para 60 vagas ofertadas. Parabenizou a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) que em parceria 76 

com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), desenvolveu um sistema que possibilitou a leitura das 77 

notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), diretamente do banco de dados do Instituto 78 

Nacional de Estudos e Pesquisa (Inep), dispensando então a aplicação de vestibular e uso do Sistema 79 

de Seleção Unificada (Sisu) para o processo seletivo. O Conselheiro Luis Tomás Domingos solicitou 80 

um posicionamento do Conselho sobre a suspensão do calendário acadêmico, onde o Presidente 81 

esclareceu que não compete ao Conselho a suspensão do calendário, uma vez que isto desobrigaria a 82 

reposição das aulas e que no término da greve o calendário deverá ser refeito. O Conselheiro Edson 83 

Borges informou que foi apresentado ao Reitor a proposta de construção de um Centro Interdisciplinar 84 

de Estudos Afro-Brasileiros e Africanos da Unilab e que está em elaboração o projeto de construção 85 

de um Centro de Desenvolvimento Regional envolvendo a região do Maciço do Baturité. Informou 86 

ainda, sobre sua participação em duas missões internacionais representando a Unilab. A primeira, na 87 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 13 de julho de 2015, onde na ocasião, 88 

participou de reuniões para tratar de assuntos ligados ao projeto da Rede de Instituições Públicas de 89 

Educação Superior (Ripes). A segunda missão foi no XXV Encontro da Associação das Universidades 90 

de Língua Portuguesa (AULP), de 15 a 17 de julho em Cabo Verde, onde participou do 5º Vogal na 91 

AULP e do Conselho de Administração. Na oportunidade, fez diversos contatos para a Universidade, 92 

apontando um grande interesse de Moçambique, Angola e Cabo Verde, nos Mestrados profissionais 93 

com apoio da Capes, nas áreas de engenharias, ciências biológicas e saúde. Sobre o projeto Ripes, 94 

comunicou que está em fase de finalização do edital que levará à construção da plataforma digital e 95 

que será enviado para os pontos focais o projeto sobre a revista eletrônica da Ripes e o protótipo do 96 
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primeiro edital de mobilidade docente na Ripes, onde posteriormente terá um edital que envolverá 97 

técnicos-administrativos e o corpo discente da Ripes. O Conselheiro Plínio Nogueira Maciel Filho 98 

informou que foi finalizado o processo licitatório para a construção de dois blocos em São Francisco 99 

do Conde/BA e que está previsto para o dia 29 de julho de 2015 a assinatura do contrato e da ordem de 100 

serviço para o início das obras. A Conselheira Ludmylla Mendes Lima comunicou que no último dia 101 

16 de julho de 2015, houve uma eleição para o cargo de diretor(a) do Campus dos Malês, onde 102 

participaram duas candidatas. Na contagem de votos “sem paridade”, a professora Matilde Ribeiro foi 103 

a primeira colocada e na contagem “com paridade”, a professora Ludmylla Mendes Lima ficou em 104 

primeiro lugar. A Conselheira relatou o clima de tensão e ansiedade no Campus, uma vez que, 105 

conforme previsto no edital, caberá ao Reitor, professor Tomaz Aroldo da Mota Santos, a decisão 106 

sobre qual critério de consulta será considerado e definir, portanto, quem das duas candidatas assumirá 107 

o cargo. O Presidente se manifestou informando que analisará com muita atenção a documentação 108 

recebida a respeito do processo eleitoral, buscando as melhores soluções para a Universidade. O 109 

Conselheiro Luis Tomás Domingos manifestou-se novamente, para informar que houve eleição para o 110 

cargo de diretor(a) do Instituto de Humanidades e Letras, tendo sido eleito o professor Maurílio 111 

Machado Lima Júnior, ficando em segundo lugar o professor Bas’ilele Malomalo e em terceiro o 112 

professor Luis Tomás Domingos. Em relação aos trabalhos da comissão de revisão da resolução que 113 

rege o concurso para docentes, viabilizando a participação de estrangeiros e brasileiros que residem no 114 

exterior, a qual foi presidente, informou que a resolução está pronta e será submetida à apreciação do 115 

plenário na próxima reunião do Conselho. V – ORDEM DO DIA – a) Proposta do Reitor de 116 

aprovação do cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Universitário – Foi enviado aos 117 

Conselheiros duas propostas para as reuniões ordinárias do Conselho para o segundo semestre de 118 

2015. As propostas foram colocadas em discussão, porém não houve consenso de datas. O Presidente 119 

deu o seguinte encaminhamento: a secretaria do Consuni consultará os Conselheiros, que deverão 120 

indicar um dia da semana para a realização das reuniões, conforme disponibilidade. Prevalecerá então, 121 

a opção escolhida pela maioria b) Processos de progressão funcional: foi submetido ao Conselho a 122 

proposta de aprovação em bloco, sem prejuízo de destaques, dos processos de progressão de funcional, 123 

conforme pareceres favoráveis emitidos pela CPPD. A proposta foi aprovada por unanimidade. 124 

Destaques: I- Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II, Professora Larissa Oliveira 125 

e Gabarra, processo 23282.001544/2015-60 - aprovado por unanimidade. II- Progressão funcional de 126 

Professor Adjunto I para Adjunto II, Professora Andrezza Araújo de França, processo 127 

23282.001181/2015-62 - aprovado por unanimidade. III- Progressão funcional de Professor Adjunto I 128 
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para Adjunto II, Professora Ana Paula Sthel Caiado, processo 23282.000982/2015-19 - aprovado por 129 

unanimidade. IV- Progressão funcional de Professor Adjunto II para Adjunto III, Professora 130 

Jacqueline Cunha da Serra Freire, processo 23282.000492/2015-12 - aprovado por unanimidade. V- 131 

Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II, Professora Violeta Maria de Siqueira 132 

Holanda, processo 23282.0001546/2015-59 - aprovado por unanimidade. VI- Progressão funcional de 133 

Professor Adjunto I para Adjunto II, Professora Vera Regina Rodrigues da Silva, processo 134 

23282.002121/2015-67 - aprovado por unanimidade. c) Solicitação de aprovação da proposta do 135 

projeto pedagógico e do regimento interno do programa de Pós-Graduação em Letras, Ensino e 136 

Identidades – Mestrado do Instituto de Humanidades e Letras – foi distribuído aos Conselheiros, 137 

o parecer da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme processo 23282.002319/2015-41, 138 

que foi apresentado pela Pró-Reitora Albanise Barbosa Marinho. Em seguida, a professora Léia Cruz 139 

de Menezes, complementou as informações. O Presidente colocou a proposta em discussão, e após 140 

esclarecimentos, encaminhou para a votação, sendo aprovado por unanimidade. d) Solicitação de 141 

aprovação da proposta do regimento interno do programa de Pós-Graduação em Enfermagem – 142 

Mestrado do Instituto de Ciências da Saúde – foi distribuído aos Conselheiros, o parecer da Pró-143 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme processo 23282.002143/2015-27, que foi 144 

apresentado pela Pró-Reitora Albanise Barbosa Marinho. O Presidente colocou a proposta em 145 

discussão, e após esclarecimentos, encaminhou para a votação, sendo aprovado por unanimidade. e) I- 146 

Solicitação de alteração na resolução 03/2014 que aprova o PPC do Curso de Graduação em 147 

Ciências Biológicas e alteração do projeto pedagógico do Curso de Graduação em Ciências 148 

Biológicas. II- Solicitação de alteração na resolução 04/2014 que aprova o PPC do Curso de 149 

Graduação em Química e alteração do projeto pedagógico do Curso de Graduação em Química. 150 

III- Solicitação de alteração na resolução 05/2014 que aprova o PPC do Curso de Graduação em 151 

Física e alteração do projeto pedagógico do Curso de Graduação em Física. IV- Solicitação de 152 

alteração na resolução 06/2014 que aprova o PPC do Curso de Licenciatura em Matemática e 153 

alteração do projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática. Foi submetido à 154 

apreciação e aprovação em bloco das solicitações constantes do item “e”, conforme processos 155 

23282.000223/2014-67, 23282.000228/2014-90, 23282.000225/2014-56, 23282.000226/2014-09. Foi 156 

distribuído aos Conselheiros, o parecer da Pró-Reitora de Graduação, que foi apresentado pela Pró-157 

Reitora Andrea Gomes Linard. A relatora esclareceu ainda, o fluxo de tramitação para quaisquer 158 

alterações em projetos pedagógicos que resultem na alteração da resolução que remete ao curso. A 159 

solicitação de alteração deve ser encaminhada para a Prograd, que fará a devida apreciação de forma e 160 
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conteúdo, observando os aspectos legais e submeterá à apreciação do Conselho. Em seguida, a relatora 161 

passou a palavra ao diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Victor Emanuel Pessoa 162 

Martins que esclareceu que as alterações se justificavam pela necessidade de atender ao disposto na lei 163 

nº 13.005 de 25 de junho de 2014, item 12.7 do anexo que prevê: “assegurar, no mínimo, 10% (dez 164 

por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de 165 

extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”. 166 

Além da adequação da carga horária, foi proposto também a alteração do número de vagas ofertadas. 167 

O Presidente encaminhou a matéria para discussão e após esclarecimentos, submeteu à aprovação em 168 

bloco, tendo sido aprovado por unanimidade. f) Proposta de resolução que estabelece o número de 169 

vagas a serem ofertadas para o ingresso no período letivo 2016.1 nos cursos de graduação da 170 

Unilab, por meio do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Processo 171 

Seletivo de Estudantes Estrangeiros (PSEE) e do Processo Seletivo para cursos do 2º Ciclo de 172 

Humanidades. 173 

O Presidente submeteu à aprovação do plenário, a participação do Coordenador de Políticas de Acesso 174 

e Seleção de Estudantes, Rodolfo Pereira da Silva, para ajudar na relatoria do processo e foi aprovado 175 

por unanimidade. Foi distribuído aos Conselheiros, a minuta da resolução, conforme processo 176 

23282.002614/2015-05. A Conselheira Andrea Gomes Linard, solicitou que o convidado, Rodolfo 177 

Pereira da Silva, apresentasse a proposta. Foi esclarecido os procedimentos adotados para os processos 178 

seletivos, além dos critérios para distribuição das vagas. Após ampla discussão, foram apontadas 179 

algumas propostas que devem ser consideradas pela Prograd nos próximos processos seletivos, 180 

visando garantir o quantitativo de alunos de 50% (cinquenta por cento) brasileiros e 50% (cinquenta 181 

por cento) estrangeiros, conforme as diretrizes gerais da Unilab. Em seguida, o Presidente colocou a 182 

proposta em votação que foi aprovada com uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 183 

agradeceu o comparecimento dos Conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezoito horas e nove 184 

minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada 185 

por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 186 
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