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Aos vinte e três dias do mês de maio de 2013, às quatorze horas e quarenta minutos, na sede da UNILAB, em 

Redenção, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, sob a 

presidência da Magnífica Reitora, Nilma Lino Gomes, e com o comparecimento dos conselheiros: Fernando 

Afonso Ferreira Junior - Vice-Reitor, Laura Aparecida da Silva Santos - Pró-Reitora de Administração, Jacqueline 

Cunha da Serra Freire – Pró-Reitora de Graduação, Maria do Socorro Moura Rufino, Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão; Plínio Nogueira Maciel – Pró-Reitor de Planejamento, Andrea Gomes Linard – Diretora do 

Instituto de Ciências da Saúde, Daniel Freire de Sousa, representante docente do Instituto de Ciências da Saúde, 

George Leite Mamede – Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Juan Carlos Alvarado 

Alcóce, representante docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, José Berto Neto 

representando a Diretoria do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Léia Cruz de Menezes representando a 

Diretoria do Instituto de Humanidades e Letras, Bruno Okoudowa, representante docente do Instituto de 

Humanidades e Letras; Eduardo Parente representando o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Rodrigo Aleixo 

Brito de Azevedo Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural, Victor Emanuel Pessoa Martins representante 

docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Maria Aparecida da Silva, Diretora da DEAAD, Fábio 

Paulino de Oliveira, Francisco Wesley Oliveira Mendonça e Maria do Socorro Camelo Maciel, representantes dos 

servidores técnico-administrativos e Joana Dar´c da Silva Feitosa. A Conselheira Nubia Moura Ribeiro, Diretora do 

Campus de São Francisco do Conde, participou da reunião através do recurso de videoconferência. Esteve presente 

ainda a Assistente do CONSUNI, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos. Estiveram ausentes os conselheiros: Selma 

Alves Pantoja, Pró-Reitora de Relações Institucionais; Monalisa Valente Ferreira, Diretora do Instituto de 

Humanidades e Letras, Maria Vilma Coelho Moreira Faria, Diretora do Instituto de Ciencias Sociais Aplicadas, as 

representantes docentes Rosalina Semedo de Andrade, Daniela Queiroz Zuliane e a representante da sociedade 

civil, Gislana Maria do Socorro M. do Vale. I – ABERTURA DOS TRABALHOS - Havendo quórum, a Senhora 

Presidente deu início a sessão informando que a Prof. Nubia Moura Ribeiro, Diretora do Campus de São Francisco 

do Conde/BA, irá participar da reunião através do recurso de videoconferência e em seguida cientificou que 

juntamente com o Vice-Reitor vai estabelecer dias mais específicos para as reuniões do CONSUNI, advertindo que 

as solicitações de pauta sejam realizadas com antecedência para que tudo fique mais organizado. Ainda com a 

palavra, a Professor Nilma Gomes apresentou como serão organizadas as novas Pró-Reitorias da UNILAB, 

cientificando que serão criadas duas Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis – PROPAE e 

a Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura – PROEX. Na primeira serão tratados os programas de assistência 

estudantil, a disponibilização de seus recursos e bolsas, dentre outras atividades. A Professora Nilma Gomes arguiu 

que este tipo de atividade era desenvolvido pela Coordenação de Assuntos Estudantis, vinculada a Pró-Reitoria de 

Graduação, entretanto devido ao crescimento da universidade e dos recursos disponibilizados, aumentando a 

demanda de trabalho, surge a necessidade da criação de uma Pró-Reitoria exclusiva para tal fim, tendo como Pró-

Reitor o Professor Roberto Carlos Borges. Quanto a Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura – PROEX, a 

Professora Nilma Gomes explicou que esta também foi criada pelo aumento da demanda na Universidade, pois as 

atividades de extensão são tratadas juntamente com as de pós-graduação e pesquisa na mesma Pró-Reitoria. A 

Presidente informou que para assumir a PROEX convidou a Professora Ana Lúcia Silva Souza. A Reitora informou 



também que a Pró-Reitora de Relações Institucionais, Profa. Selma Pantoja anunciou sua saída, mas que ainda não 

tem definido o nome de seu substituto. E para assumir a Pró-Reitoria de Graduação, a Professora Nilma Gomes 

confirmou que convidou a Professora Wilma Baía Coelho e agradeceu a Professora Jacqueline Freire pelo 

excelente trabalho de transição. Ainda com a palavra, a Magnífica Reitora submeteu a apreciação e votação a pauta 

do dia e a Ata da 2ª Reunião Ordinária, ambas aprovadas por unanimidade. II – ORDEM DO DIA – 

PROCESSOS – P 23282000550/2013-38- Adesão ao SISU e avaliação da 2ª entrada de estudantes no ano letivo 

de 2013. Relatora: Profa. Jacqueline Freire – Com a palavra a Pró-Reitora de Graduação informou que se reuniu 

com os Institutos para decidir sobre a adesão ao SISU, onde a maioria se manifestou formalmente a favor da adesão 

mantendo a oferta de uma segunda entrada para todos os cursos de graduação presenciais existentes, cada Instituto 

se manifestou de forma diferenciada com relação a pesos das provas e a nota de corte. A Professora Jacqueline 

Freire explicou as dificuldades da Universidade em relação a adesão ao SISU durante os anos de 2013 e 2014, pela 

falta de estrutura e espaço físico. A Professora complementou informando que através de um estudo realizado pela 

Professora Andrea Linard, atualmente há salas de aula para a realização de uma segunda entrada de estudantes em 

2013. Ainda com a palavra a Pró-Reitora de Graduação propôs que no ano de 2014, a primeira entrada de 

estudantes através do SISU seja realizada no mês de junho, tempo que a PROPLAN e a PROAD avancem com a 

estrutura física, o que significa também que a discussão do calendário precisa ser retomada e ser considerada esta 

situação. A conselheira afirmou que é viável fazer a adesão ao SISU e fazer o segundo processo seletivo de 

estrangeiros até dezembro de 2013 e nos meses subsequentes deixará uma proposta para a nova Pró-Reitora sobre 

um cronograma referente ao processo seletivo de estrangeiro em julho e, além disso, colocou sobre a importância 

de manter uma segunda entrada a ser realizada no terceiro trimestre letivo de 2013, independente do dia que se 

iniciará e em relação ao ano de 2014, a discussão ser realizada no tempo institucional. O Professor Rodrigo 

Azevedo ponderou que sua maior preocupação é adesão em relação a 2014, pois é comum que obras atrasem. O 

Vice-Reitor pediu a palavra e se pronunciou como antigo Pró-Reitor de Planejamento advertindo que os cursos 

noturnos correm o risco de sofrerem um overbook, caso um dos prédios do Campus das Auroras não esteja 

concluído até dezembro do ano corrente, conforme previsto, enfatizou que é um risco que se corre. Com a palavra a 

Professora Nilma Gomes colocou a proposta em epígrafe em votação, a qual  foi aprovada por unanimidade. P 

23282000546/2013-70- Proposta de aprovação de resolução que dispõe sobre a recepção de discentes calouros da 

UNILAB. Relatora: Profa. Maria Aparecida da Silva. Com a palavra a Professora Aparecida Silva explicou que 

foi formada uma comissão sob sua presidência para elaboração de minuta desta resolução, a comissão teve 

representação da PROGRAD, PROAD E PROPPGE e dos discentes. A Professora explicou que na resolução a 

palavra trote foi substituída pelo termo “recepção de discentes calouros”, esta sendo permitida, desde que os alunos 

comuniquem com antecedência a PROPAE. A palavra foi passada a Professora Andrea Linard que enfatizou que 

diante de sua experiência no ultimo trote, havia a necessidade de regulamentar o assunto para que os alunos tenham 

a compreensão do que é o patrimônio publico e principalmente o respeito ao próximo, em seguida a referida 

professora colocou a sua preocupação em relação ao não cumprimento das clausulas da resolução. Novamente com 

a palavra a Conselheira Aparecida Silva cientificou que a comissão decidiu que as formas de punição fossem 

discutidas na reunião do Conselho um Universitário. O Professor Rodrigo Azevedo se colocou contra a resolução, 

pois acredita que o trote não deva acontecer em nenhuma forma e no texto do documento não consta nenhuma 

coibição. O Professor Daniel advertiu que na resolução deve constar que a penalização ocorrerá de acordo com os 

critérios e o ato realizado pelo estudante que está em desacordo com a resolução, ficando a critério do CONSUNI e 

da Magnífica Reitora, pois não há regimento para os estudantes. O professor colocou também sobre fiscalização 

desse trote. O Conselheiro Weslay Mendonça explicou que a resolução possui dois objetivos, a primeira é de 



valorização de uma política cultural, espontânea, lúdica e criativa. O outro objetivo seria a organização para que a 

instituição tenha condições de tomar conhecimento das pessoas responsáveis da organização do evento, para que 

haja cobrança dos pontos que geram preocupação. O Vice-Reitor pediu a palavra e colocou que os discentes devem 

iniciar a elaboração de seu Estatuto para que o trote seja regulamentado entre eles, ficando claras as proibições de 

atos que ofendam a vida humana e danifiquem o patrimônio. Após discussões, a Presidente do Conselho sugeriu 

que enquanto não há Regimento Interno na UNILAB deve haver uma orientação do CONSUNI aos estudantes para 

criação de um Estatuto próprio conforme proposição do Vice-Reitor, além disso, acrescentar no texto da resolução 

um artigo que verse sobre os casos em desacordo com as normas, os quais devem ser tratados pela PROPAE, pelo 

CONSUNI e pelo Centro Acadêmico, respaldados nas legislações nacionais e internacionais de garantia dos 

Direitos Humanos. Em seguida, a Presidente colocou o em votação e a resolução com as referidas alterações, a qual 

foi aprovada por unanimidade. A Professora Nilma Gomes passou a Presidência da sessão ao Vice-Reitor, 

Professor Fernando Afonso o qual foi o relator do P 23282000549/2013-11- Solicitação de Alteração do Estatuto 

da UNILAB, no artigo 81 que dispõe sobre a admissão dos docentes ao quadro permanente de pessoal. Com a 

palavra, o Conselheiro Fernando Afonso explicou que a sugestão de mudança foi necessária devida a nova medida 

provisória de n° 614/2013 do concurso para docentes, onde houve uma mudança nas regras para os concursos de 

docentes, dando a possibilidade dos concursos serem feitos para doutores. O Professor Fernando Afonso informou 

que foi realizada uma reunião com os Diretores de Instituto para debater como se daria o processo dos concursos 

que estavam em andamento, desse modo o Estatuto da UNILAB foi revisado e detectada a necessidade de alteração 

do Artigo 81 e sua proposta de redação é a retirada da exigência de admissão de docentes sempre no primeiro nível 

da classe de professor auxiliar. Após votação, a alteração do Estatuto foi aprovada por unanimidade. P 

23282000547/2013-14- Recurso referente ao indeferimento de inscrição do candidato a vaga de professor efetivo 

William Soares dos Santos. Relator: Prof. Fernando Afonso Ferreira Junior. De posse da palavra, o Professor 

Fernando Afonso cientificou que o candidato teve sua inscrição indeferida porque realizou o pagamento no valor de 

cento e oitenta reais, quando na verdade o valor era de cento e noventa reais, alegando não ter ficado claro no 

edital, entretanto complementou o valor posteriormente. Após discussões a solicitação foi indeferida pela maioria 

dos votos e quatro abstenções. O Professor Fernando Afonso passou a Presidência da sessão novamente a 

Professora Nilma Gomes. P 23282000328/2013-35- Homologação da banca examinadora de concurso público 

magistério superior, setor de estudos História, Edital n° 01/2013 e sua alteração no edital n° 09/2013. Relatora: 

Profa. Léia Cruz de Menezes. A Professora levou para homologação do Conselho Universitário a banca 

examinadora formada pelos docentes titulares: João Miguel Manzolillo Sautchuk, Lourival Andrade Junior, 

Antonio de Pádua Santiago de Freitas; docentes suplentes: Robério Américo do Carmo Souza e Frederico de Castro 

Neves; docente secretário: Cássio Florêncio Rúbio. A referida banca examinadora foi aprovada por unanimidade. P 

23282000329/2013-80- Homologação da banca examinadora de concurso público magistério superior, setor de 

estudos Sociologia, Edital n° 01/2013 e sua alteração no edital n° 09/2013. Relatora: Profa. Léia Cruz de Menezes. 

A Professora levou para homologação do Conselho Universitário a banca examinadora formada pelos docentes 

titulares: Frank Pierre Gilbert Ribard, João Bosco Feitosa dos Santos, Antonio Cristian Saraiva Paiva; pelos 

docentes suplentes: Basilele  Malomalo, Nilma Lino Gomes e pelo docente secretário Rodrigo Ordine Graça. A 

referida banca examinadora foi aprovada por unanimidade P 23282000188/2013-03- Concurso Público para 

professor Adjunto I – Área de Ciências Sociais Aplicadas, Setor de Estudo Contabilidade, Edital 71/2012. Relator: 

Prof. Eduardo Parente.  O Relator levou para homologação a alteração da banca examinadora do concurso: 

Dispensa o Professor Robério Américo do Carmo Souza de docente secretário e o Professor Fernando Afonso 

Ferreira Junior da função de Docente 2° Suplente e designar o Professor Maurílio Machado Lima Júnior como 



docente secretário e o Professor Marcus Vinícius Veras Machado como Docente 2° Suplente. A matéria em 

epígrafe foi aprovada por unanimidade. P 23282000326/2013-46- Revisão da Resolução n° 005/2013 que dispõe 

sobre a realização de concursos para provimento de cargos da Carreira de Magistério Superior, na classe de 

professor auxiliar, do Quadro Permanente da UNILAB para aprovação no CONSUNI. Resolução 008/2013 – 

Aprovada Ad Referendum. Relatora: Profa. Andrea Linard. Com a palavra, a relatora informou que surgiu a 

necessidade dessa alteração devido ao andamento dos vários concursos na Universidade, onde editais foram 

publicados antes e depois da aprovação das resoluções de nº 005/2013 e 006/2013. A Relatora explicou que na 

resolução em epígrafe consta que os concursos em andamento se encontram ressalvados. Após discussões a referida 

resolução foi aprovada por unanimidade. P 23282.000496/2013-21- Criação de Resolução para aprovação do 

Programa de Pós-Graduação nível mestrado acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis. 

Resolução 009/2013 – Aprovada Ad Referendum. Relatora: Profa. Socorro Rufino. A Conselheira relatora 

realizou a apresentação da proposta do primeiro mestrado acadêmico da Universidade, conforme a intenção do 

Professor Paulo Speller, antigo Reitor. A Professora informou que no último mês de janeiro foi formada uma 

comissão sob a Presidência do Professor Aluisio Marques para se dedicar ao trabalho e obtiveram a ajuda de três 

professores consultores que avaliaram a proposta e julgaram como pertinente, com perfeitas condições de ser 

submetida a CAPES. A Conselheira Socorro Rufino cientificou que os consultores consideraram que o regimento 

elaborado pelos professores atende aos critérios de pós-graduação. Ainda com a palavra, a Pró-Reitora informou 

que a proposta foi submetida a Magnífica Reitora e assinada resolução Ad Referendum para ser submetida a 

CAPES no último dia nove de maio. A Professora colocou a proposta a disposição dos conselheiros e em seguida a 

Magnífica Reitora colocou em votação para homologação, após votação, a proposta foi homologada por 

unanimidade. III – COMUNCAÇÕES DOS CONSELHEIROS: a palavra foi passada a Professora Aparecida 

Silva que informou aos conselheiros sobre a visita da CAPES ao Campus de São Francisco do Conde para verificar 

as instalações, a conselheira salientou que a instituição foi bastante rigorosa, entretanto a expectativa é que 

reclassificação do polo seja anunciada o mais breve. A Conselheira Andrea Linard pediu a palavra e informou que 

na semana corrente representou a Professor Nilma Gomes no Grupo Estratégico de Análise da Educação Superior 

do Brasil, evento o qual congregou trinta e um professores de diversas Universidades do Brasil e professores da 

Universidade do Chile, o grupo é vinculado a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e coordena 

discussões relativas às Políticas Afirmativas. A Professora explicou ainda que foi apresentada uma série histórica a 

respeito dos vinte anos da educação superior no país e que estratégia do grupo é de organizar fóruns regionais no 

ano de 2014. A Conselheira Joana Feitosa de posse da palavra informou que na corrente semana foram recebidos 

três estudantes da UNILA e que no mês de junho os discentes enviarão mais dois representantes ao CONSUNI, 

conforme previsto no Estatuto. Com a palavra, o Conselheiro Fabio Paulino informou a categoria dos técnicos-

administrativos conta com a representação de mais dois conselheiros, em seguida a conselheira Socorro Maciel e o 

conselheiro Wesley Mendonça fizeram as suas apresentações. IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: 

Com a palavra, a presidente da sessão informou que esteve em um evento com os ministros de países africanos de 

língua portuguesa para discutir as ações que o MEC realiza com esses países e instituir um grande programa 

políticas educacionais nesses países, o qual o Brasil realiza, caso eles se interessem. A Reitora ressaltou que há uma 

grande expectativa de participação da UNILAB no programa e de aumento do numero de estrangeiros nesta 

universidade. A Professora Nilma Gomes cientificou que foi assinado convenio com Universidade Federal de Juiz 

de Fora para implantação do curso de Administração Pública a Distancia no continente africano, além disso, haverá 

uma visita de prospecção da CAPES com a Unilab em Cabo Verde, pois a expectativa é que o processo de 

Educação a Distancia seja iniciado. Por fim, a Magnífica Reitora convidou a todos para participarem das 



comemorações do aniversário da UNILAB, reuniões da CADARA e ECOSS e Dia da África, a serem realizados na 

semana seguinte a corrente. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais havendo a tratar, a Presidente 

agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezessete horas e dez minutos. Para 

constar, eu, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos, Secretária ad hoc, Assistente do Conselho, lavrei a presente ata, 

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

  


