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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos trinta dias do mês de setembro de 2015, às quatorze horas e doze minutos, no Campus da 2 

Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 31ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante 3 

prévia convocação, sob a presidência do 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, Leilane Barbosa de Sousa – Substituta da Pró-Reitora de Graduação, Albanise 7 

Barbosa Marinho – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Edson Borges – Pró-Reitor de 8 

Relações Institucionais, Rafaella Pessoa Moreira – Pró- Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Thiago 9 

Moura de Araújo – Substituto da Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, George Leite Mamede 10 

– Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Victor Emanuel Pessoa 11 

Martins  – Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Maurílio Machado Lima Júnior – 12 

Diretor do Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do 13 

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

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

reunião através do recurso de videoconferência, Maria Aparecida da Silva – Diretora da Educação 16 

Aberta e a Distância, Ana Caroline Rocha de Melo Leite – Suplente do Representante Docente do 17 

Instituto de Ciências da Saúde, Juan Carlos Alvarado Alcócer – Representante Docente do Instituto 18 

de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Luís Tomás Domingos – Representante Docente do 19 

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

Instituto de Desenvolvimento Rural, Marcos Carvalho Lopes – Representante Docente do Campus 21 

dos Malês que participou da reunião através do recurso de videoconferência. Ausências justificadas: 22 

Lívia Paulia Dias Ribeiro – Representante Docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza e 23 

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

Cunha Costa – Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis. I – ABERTURA DOS 25 

TRABALHOS:  Havendo quórum, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta 26 

a sessão. O Presidente solicitou a autorização do plenário para participar da sessão, como convidada, a 27 

professora Rita Karolinny Chaves de Lima, para participar da discussão da proposta do CT-Infra. A 28 

solicitação foi aprovada por unanimidade. II – APROVAÇÃO DAS ATAS: Foi distribuída, em 29 

versão eletrônica, as atas da 25ª e 30ª sessão ordinária e 6ª sessão extraordinária. O Presidente colocou 30 

em discussão a ata da 25ª sessão ordinária e não havendo manifestação, encaminhou para a votação e 31 

foi aprovada com uma abstenção. Em seguida, o Presidente colocou em discussão a ata da 6ª sessão 32 
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extraordinária e não havendo manifestação, encaminhou para a votação, tendo sido aprovada com uma 33 

abstenção. Por fim, colocou em discussão a ata da 30ª sessão ordinária e não havendo manifestação, 34 

encaminhou para a votação e foi aprovada com uma abstenção. III – COMUNICAÇÕES DA 35 

PRESIDÊNCIA : O Senhor Presidente fez as seguintes comunicações: a) Informou ao Conselho sobre 36 

a visita que realizou na Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC e o contato feito com a 37 

Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa – Fundep, para tratar de aspectos relativos à celebração 38 

dos convênios entre Unilab e as referidas fundações, e que serão submetidas à aprovação do Ministério 39 

da Ciência e Tecnologia, e Ministério da Educação. Destacou a necessidade de uma parceria com a 40 

fundação de apoio da Universidade Federal da Bahia – UFBA, como forma de viabilizar as interações 41 

com o Campus dos Malês. b) Comunicou que a Reitoria publicará um edital para aquisição de terras 42 

em caráter de doação, nos munícipios de Redenção e Acarape, com área mínima de 200 (duzentos) 43 

hectares, que serão destinadas à expansão da Universidade. Em paralelo, a Universidade também 44 

busca terrenos que possam ser adquiridos nos mesmos munícipios, contando com a avaliação do órgão 45 

competente, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra. A aquisição do terreno, 46 

seja por meio de doação ou de compra, será submetida em momento oportuno, à aprovação do 47 

Conselho Universitário, conforme previsto no Estatuto Geral da Unilab. c) Informou que as obras das 48 

moradias universitárias foram retomadas, com expectativa de conclusão para 2016. No entanto, a 49 

liberação dos prédios para ocupação, está condicionada à execução de projetos complementares para 50 

atendimento da estrutura de água, luz e esgoto, os quais não foram contemplados de forma adequada 51 

no projeto inicial das obras, sendo, portanto, necessário a realização de novos projetos e posterior 52 

processo licitatório. A Reitoria tem buscado dar agilidade ao processo, bem como estuda alternativas 53 

para atendimento das demandas de moradia para os atuais e para os novos estudantes. IV – 54 

COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O conselheiro Aristeu Rosendo Pontes Lima 55 

comunicou que o processo seletivo de estudantes estrangeiros para as entradas de 2015.3 e 2016.1, 56 

ocorrerá no período entre 10 e 20 de outubro, onde a Unilab aplicará as provas de seleção e realizará 57 

missões aos países parceiros. À Angola será enviado o servidor Rodolfo Pereira da Silva, da Pró-58 

Reitoria de Graduação (Prograd); para Cabo Verde irá a professora Otávia Marques Farias, membro da 59 

Comissão de Redação; para Guiné-Bissau irão a professora Andrea Gomes Linard da Prograd e o 60 

professor Carlos Subuhana da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (Propae), devido ao 61 

grande volume de inscritos; o servidor Carlos André Moura Barros da Pró-Reitoria de Relações 62 

Institucionais (Proinst), seguirá para Moçambique; À São Tomé e Príncipe irá o professor Kennedy 63 

Cabral Nobre e ao Timor Leste seguirá o Vice-Reitor, professor Aristeu Rosendo Pontes Lima. Em 64 
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seguida, o Presidente solicitou ao conselheiro Luís Tomás Domingos que informasse o andamento dos 65 

trabalhos das comissões de reforma do Estatuto e de elaboração do Regimento Geral da Unilab. O 66 

conselheiro informou que as duas comissões já começaram a trabalhar, dividindo-se em subcomissões. 67 

Mencionou que no dia 19 do corrente mês, haverá uma reunião com os membros das duas comissões, 68 

para comparar as versões de cada documento. O conselheiro George Leite Mamede relatou sobre a 69 

atuação dos membros suplentes nas referidas comissões, onde os mesmos estão sendo convocados 70 

para participar efetivamente dos trabalhos. Sugeriu, portanto, alteração na portaria de nomeação para 71 

estas comissões, com a efetivação dos suplentes como titulares. A sugestão foi reforçada pelo 72 

conselheiro Luís Tomás Domingos. O conselheiro Thiago de Albuquerque Gomes informou que a 73 

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, comunicou que o link de Internet do Campus dos Malês 74 

que atualmente é mantido pela prefeitura, passará a ser mantido pela Rede Nacional de Ensino e 75 

Pesquisa (RNP), que mantém todas as Universidades Federais. Com isso, o link duplicará de 76 

velocidade, estimando-se uma melhoria nos serviços de comunicação via Internet. Na sequência, o 77 

Presidente solicitou que a professora Leilane Barbosa de Sousa, fizesse um sumário da conclusão do 78 

trabalho da comissão do Conselho Universitário sobre o estudo da trimestralidade versus 79 

semestralidade. A professora Leilane Barbosa de Sousa informou que o estudo foi concluído e que o 80 

tema foi debatido com os Institutos, que em sua maioria se mostraram favoráveis à mudança do 81 

sistema atual. O assunto será incluído na próxima sessão do Conselho para deliberação. A conselheira 82 

Albanise Barbosa Marinho informou que estavam abertas as inscrições para a II Semana Universitária 83 

da Unilab, que acontecerá de 12 a 14 de novembro de 2015 e que as inscrições poderão ser feitas 84 

através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA da Unilab, até o dia 09 85 

de outubro. O conselheiro Francisco Nildo da Silva informou que o Instituto de Desenvolvimento 86 

Rural – IDR lançou edital de concurso público para professor, para a área de Economia e 87 

Administração Agrícola, com inscrições abertas até o dia 29 de outubro de 2015, sendo exigido 88 

doutorado em Administração, Economia ou Agronomia. Informou ainda que, o IDR participou da 89 

promoção da Semana de Ciência Animal, tendo uma boa participação dos estudantes. Comentou 90 

acerca da inexistência de Regimento Interno do Conselho, conforme prevê o Estatuto e da ausência de 91 

representação discente. O conselheiro Aristeu Rosendo Pontes Lima esclareceu que, no final do ano de 92 

2014, foi instituída uma comissão para trabalhar na elaboração do Regimento Interno do Consuni, a 93 

qual foi membro. Porém, em virtude das alterações ocorridas na gestão, bem como os trabalhos que 94 

estavam sendo desenvolvidos referentes à reforma do Estatuto e elaboração do Regimento Geral da 95 

Unilab, o Conselho decidiu pela suspensão dos trabalhos desta comissão, por entender que poderiam 96 
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haver impactos decorrentes da elaboração destes dois documentos. Sobre a representação estudantil, 97 

esclareceu que a representação se dá através de membros eleitos, onde aguarda-se a indicação. Relatou 98 

que há uma movimentação por parte dos estudantes para criação de Conselhos Estudantis. O 99 

Presidente esclareceu que, o Regimento Geral da Unilab, conterá regras gerais para o funcionamento 100 

de todos os colegiados da Universidade, sendo, portanto, prudente aguardar a finalização do 101 

documento e caso haja necessidade, elaborar um Regimento Interno para o Conselho Universitário. O 102 

conselheiro Edson Borges informou que, por solicitação da Reitoria, a Proinst está orientando os 103 

estudantes no processo de institucionalização de suas entidades representativas. O conselheiro Luís 104 

Tomás Domingos comunicou que a minuta que trata sobre os concursos para professores estrangeiros, 105 

já está concluída, tendo sido consideradas as contribuições recebidas, com expectativa de apresentação 106 

da minuta na próxima sessão do Consuni. O conselheiro Victor Emanuel Pessoa Martins justificou a 107 

ausência da representação docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, onde titular e 108 

suplente estavam em procedimento médico. O conselheiro George Leite Mamede informou que o 109 

coordenador do curso de engenharia de energias está com mandato vencido e que está sendo 110 

encaminhado o processo eleitoral para novo coordenador, sendo aguardada a finalização das greves 111 

para que ocorram as eleições. O conselheiro Marcos Carvalho Lopes relatou sobre o processo de 112 

eleição para Diretor, que ocorreu no Campus dos Malês, onde até o momento não foi tomada nenhuma 113 

decisão por parte da Reitoria. Tal situação tem gerado alguns problemas de ordem administrativa e no 114 

andamento das atividades do Campus. Salientou a necessidade de uma maior proximidade da gestão, 115 

em especial as Pró-Reitorias, para eliminar ruídos de comunicação e dar maior fluidez aos processos.  116 

O Presidente informou que nos próximos dias fará uma viagem para o Campus dos Malês, onde se 117 

reunirá com o Reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), para discutir sobre a implantação do 118 

curso de Medicina no Campus dos Malês, onde também será realizado um seminário para discussão do 119 

tema. Após a agenda institucional no Campus dos Malês, o Presidente informou que seguirá para uma 120 

reunião na Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 121 

(Andifes), em Brasília, e em seguida para Minas Gerais, onde participará de reuniões na Universidade 122 

Federal de Minas Gerais (UFMG). V – ORDEM DO DIA – a) Efetivação dos membros suplentes 123 

nas comissões de reforma do estatuto e elaboração do regimento geral da Unilab. Foi colocada 124 

em discussão a proposta de efetivação dos membros suplentes nas comissões de reforma do estatuto e 125 

elaboração do regimento geral da Unilab, com alteração nas portarias de nomeação. Não havendo 126 

manifestação, foi encaminhada para votação e foi aprovada por unanimidade. b) Processos de 127 

progressão funcional: foi submetida ao Conselho a aprovação em bloco, sem prejuízo de destaques, 128 
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dos processos de progressão de funcional, conforme pareceres favoráveis emitidos pela CPPD. 129 

Destaques: I - Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II - Professora Flávia Paula 130 

Magalhães Monteiro, lotada no Instituto de Ciências da Saúde, processo 23282.003029/2015-14 - 131 

aprovado por unanimidade. II - Progressão funcional de Professor Adjunto II para Adjunto III- 132 

Professor John Hebert da Silva Felix, lotado no Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 133 

Sustentável, processo 23282.002472/2015-78 - aprovado por unanimidade. III - Progressão funcional 134 

de Professor Assistente I para Assistente II - Professora Lydia Vieira Freitas, lotada no Instituto de 135 

Ciências da Saúde. Processo 23282.001828/2015-56 - aprovado por unanimidade. IV - Professor 136 

Adjunto I para Adjunto II- Professora Carolina Maria de Lima Carvalho, lotada no Instituto de 137 

Ciências da Saúde. Processo 23282.001822/2015-89 - aprovado por unanimidade. V - Progressão 138 

funcional de Professor Adjunto II para Adjunto III- Professor José Berto Neto, lotado no Instituto de 139 

Ciências Exatas e da Natureza. Processo 23282.001350/2015-64 - aprovado por unanimidade. VI - 140 

Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II- Professor Fábio Baqueiro Figueiredo, 141 

lotado no Instituto de Humanidades e Letras. Processo 23282.001124/2015-83 - aprovado por 142 

unanimidade. VII - Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II- Professora Silvia 143 

Helena Roberto de Sena, lotada no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza. Processo 144 

23282.002967/2015-05 - aprovado por unanimidade. VIII - Progressão funcional de Professor Adjunto 145 

I para Adjunto II- Professor Michel Lopes Granjeiro, lotado no Instituto de Ciências Exatas e da 146 

Natureza. Processo 23282.002792/2015-28 - aprovado por unanimidade. IX - Progressão funcional de 147 

Professor Adjunto III para Adjunto IV- Professor Aluísio Marques da Fonseca, lotado no Instituto de 148 

Ciências Exatas e da Natureza. Processo 23282.002272/2015-15 - aprovado por unanimidade. X - 149 

Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II- Professor Eduardo Gomes Machado, 150 

lotado no Instituto de Humanidades e Letras. Processo 23282.001289/2015-55 - aprovado por 151 

unanimidade. XI - Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II- Professor Carlos 152 

Mendes Tavares, lotado no Instituto de Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Processo 153 

23282.002974/2015-07 - aprovado com uma abstenção. XII - Progressão funcional de Professor 154 

Adjunto I para Adjunto II- Professor Márcio Flávio Moura Araújo, lotado no Instituto de Ciências da 155 

Saúde. Processo 23282.002993/2015-25 - aprovado por unanimidade. XIII - Progressão funcional de 156 

Professor Adjunto I para Adjunto II- Professora Tahissa Frota Cavalcante, lotada no Instituto de 157 

Ciências da Saúde. Processo 23282.001788/2015-42 - aprovado por unanimidade. XIV - Progressão 158 

funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II- Professora Sinara Mota Neves de Almeida, lotada 159 

no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza. Processo 23282.002701/2015-54 - aprovado por 160 
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unanimidade. XV - Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II- Professora 161 

Jacqueline Britto Pólvora, lotada no Instituto de Humanidades e Letras. Processo 23282.002404/2015-162 

17 - aprovado por unanimidade. c) Avaliação em estágio probatório: foi submetida ao Conselho a 163 

aprovação em bloco, sem prejuízo de destaques, das avaliações em estágio probatório, conforme 164 

pareceres favoráveis emitidos pela CPPD. Destaques: I - Aprovação em estágio probatório do docente 165 

Eduardo Soares Parente, lotado no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, processo 166 

23282.003155/2015-79 - aprovado por unanimidade. II - Aprovação em estágio probatório do docente 167 

Hugo Marco Consciência Silvestre, lotado no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, processo 168 

23282.003012/2015-67 - aprovado por unanimidade. III - Aprovação em estágio probatório do docente 169 

Ramon Souza Capelle de Andrade, lotado no Instituto de Humanidades e Letras, processo 170 

23282.002680/2015-77 - aprovado por unanimidade. IV - Aprovação em estágio probatório do 171 

docente Victor Emanuel Pessoa Martins, lotado no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, 172 

processo 23282.002630/2015-90 - aprovado com uma abstenção. V - Aprovação em estágio probatório 173 

do docente Cássio Florêncio Rúbio, lotado no Instituto de Humanidades e Letras, processo 174 

23282.002440/2015-72 - aprovado por unanimidade. VI - Aprovação em estágio probatório da docente 175 

Léia Cruz de Menezes, lotada no Instituto de Humanidades e Letras, processo 23282.002403/2015-64 176 

- aprovado por unanimidade. VII - Aprovação em estágio probatório da docente Rafaella Pessoa 177 

Moreira, lotada no Instituto de Ciências da Saúde, processo 23282.002383/2015-21 - aprovado com 178 

uma abstenção. VIII - Aprovação em estágio probatório do docente Antônio Vieira da Silva Filho, 179 

lotado no Instituto de Humanidades e Letras, processo 23282.002129/2015-23 - aprovado por 180 

unanimidade. d) Criação de comissões especiais do Consuni. O Presidente retomou o tema, o qual já 181 

havia sido exposto na 28ª sessão ordinária do Consuni. Esclareceu que o estatuto da Unilab prevê em 182 

seu artigo 24 que: “ §1º. Conforme a natureza dos assuntos, o Conselho Universitário (Consuni) 183 

poderá constituir Câmaras Consultivas e Deliberativas, composta por membros desse Conselho, 184 

obedecido o princípio da representatividade. §2º. A composição e as regras de funcionamento das 185 

Câmaras serão definidas no Regimento Interno do Consuni. §3º. Das decisões das Câmaras 186 

Deliberativas Superiores caberá recurso ao Colegiado Pleno, obedecidos os critérios determinados no 187 

Regimento Geral. ” Embora previstas no estatuto, a criação das câmaras depende de definição do 188 

regimento interno do Consuni. Não obstante, para fins de agilidade e aperfeiçoamento do processo 189 

legislativo e de controle do Consuni, é aconselhável que determinadas matérias para deliberação, 190 

sejam previamente apreciadas por comissões formadas a partir do plenário do Conselho. Essas 191 

comissões terão caráter consultivo e seu funcionamento poderão representar uma experiência a ser 192 
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considerada para posterior avaliação por parte do próprio Conselho. Foi encaminhado aos conselheiros 193 

uma proposta para formação e funcionamento de duas comissões: Comissão de Legislação e Recursos 194 

Administrativos, e Comissão de Orçamento, Obras e Patrimônio. O objetivo da criação destas 195 

comissões é garantir que as matérias para deliberação do Conselho, sejam apresentadas ao plenário 196 

com uma elaboração mais sistemática. Em seguida, o Presidente submeteu a proposta à discussão. O 197 

assunto foi amplamente debatido e foram prestados os esclarecimentos necessários. Em seguida, o 198 

Presidente encaminhou para votação os seguintes pontos: 1- Proposta de criação das comissões 199 

especiais do Conselho Universitário – foi aprovada com três votos contrários. 2- Sobre o número de 200 

comissões – proposta de criação de duas comissões, sendo elas: Comissão de Legislação e Recursos 201 

Administrativos, e Comissão de Orçamento, Obras e Patrimônio – foi aprovada com três abstenções. 202 

Ficou definido que, a critério, as comissões poderão convidar membros externos para ajudar nos 203 

trabalhos da comissão, mas sem direito a voto. Em relação aos membros do Conselho que farão parte 204 

das comissões, a presidência propôs que a votação se desse em outro momento. e) Proposta do Reitor 205 

de adoção de um modelo de orçamento da Unilab. O Presidente solicitou ao conselheiro Plínio 206 

Nogueira Maciel Filho, que apresentasse a proposta ao plenário. O conselheiro informou que se trata 207 

de uma proposta de distribuição orçamentária dos recursos da Universidade, para as unidades setoriais 208 

da Unilab, tornando a gestão orçamentária mais participativa. Inicialmente apresentou um histórico de 209 

como se dá a alocação de recursos e a distribuição orçamentária em outras Instituições Federais. 210 

Apresentou ainda, a evolução da execução orçamentária da Unilab, bem como as premissas e 211 

perspectivas orçamentárias. Com base em modelos existentes, a equipe de Planejamento da Unilab, 212 

desenvolveu uma proposta para ser utilizada internamente. Os principais benefícios da 213 

descentralização orçamentária são: autonomia das unidades; melhor gestão e acompanhamento dos 214 

recursos; maior eficácia e agilidade nos gastos dos recursos; maior transparência; responsabilidade 215 

compartilhada; maior participação e democratização na distribuição dos recursos e maior eficiência no 216 

planejamento interno das unidades. A distribuição se daria por meio de cinco eixos principais: 217 

estratégico, administrativo, acadêmico, institucional e órgãos vinculados. Por fim, apresentou um 218 

exemplo ilustrativo de como se daria a aplicação na prática. Em seguida, o Presidente colocou em 219 

discussão a proposta para que fossem prestados os esclarecimentos. Após esclarecidas as dúvidas, o 220 

Presidente deu os seguintes encaminhamentos: 1- A Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), deverá 221 

enviar a todas as unidades as informações apresentadas. 2- As unidades deverão discutir quais as 222 

rubricas que gostariam de gerir. 3- As unidades deverão indicar quais os meios administrativos 223 

requeridos para administrar as rubricas mencionadas. 4- Como alternativa, não havendo a 224 
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disponibilidade desses meios, poderá ser discutida a atribuição da rubrica, mas com o controle central, 225 

atualizando periodicamente as respectivas unidades. f) Proposta de alteração na composição da 226 

comissão responsável por avaliar e propor melhorias na política de assistência estudantil. O 227 

Presidente apresentou ao Conselho uma solicitação que recebeu do Conselho de Entidade de Cursos – 228 

CEC Unilab, para a inclusão de mais três membros discentes na comissão especial para avaliar e 229 

propor melhorias na política de assistência estudantil que se encontra em funcionamento. O Presidente 230 

colocou a matéria em discussão e não havendo manifestação, encaminhou para votação, tendo sido 231 

aprovado por unanimidade. g) Proposta de alteração na resolução nº 16/2013 que dispõe sobre a 232 

criação do Curso Bacharelado em Humanidades da Unilab. Processo 23282.004882/2015-53. O 233 

Presidente solicitou à professora Leilane Barbosa de Sousa, Pró-Reitora de Graduação em exercício, 234 

que apresentasse a proposta ao plenário. A relatora esclareceu que a proposta tratava de alterações na 235 

resolução nº 16/2013, nos seguintes itens: 1- Substituir a especificação de duração mínima de 12 236 

(doze) trimestres pela integralização de no mínimo dois e no máximo três anos. 2- Reformulação do 237 

Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) de Bacharelado em Humanidades, do Campus dos Malês, 238 

apresentando alteração em relação à previsão de formação profissional específica, optando pelos 239 

seguintes cursos de terminalidade que passarão a compor formação complementar (2º ciclo): 240 

Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em História, Licenciatura em Ciências Sociais e Bacharelado 241 

em Relações Internacionais, com previsão de extinção dos cursos de Bacharelado em Antropologia e 242 

Licenciatura em Sociologia. Em seguida, o Presidente colocou em discussão a proposta. O conselheiro 243 

Maurílio Machado Lima Júnior solicitou duas alterações na minuta: Art. 2º- substituir a expressão 244 

“turno noturno” por “turno integral com concentração noturna” e acrescentar a informação “anos 245 

letivos”.  Após discussão, o Presidente submeteu à votação a proposta de alteração na resolução 246 

16/2013, tendo sido aprovada com duas abstenções. h) Proposta de alteração na resolução nº 247 

24/2011 que dispõe sobre normas gerais para as atividades complementares dos cursos de 248 

Graduação da Unilab. Processo 23282.004538/2015-64. O Presidente solicitou à professora Leilane 249 

Barbosa de Sousa, Pró-Reitora de Graduação em exercício, que apresentasse a proposta ao plenário. A 250 

relatora esclareceu que a proposta tratava de alterações na resolução nº 24/2011, onde em seu Art. 2º, 251 

incisos I, II e III, prevê que, é considerada atividade complementar a participação voluntária em 252 

projetos e/ou programas registrados ou vinculados ao Programa Integrado de Bolsas (PIB) da Unilab, 253 

impossibilitando a contabilização da carga horária cumprida por alunos que participam do programa 254 

de bolsas como bolsistas (remunerados), e não como voluntários. Desta forma, a Prograd propôs 255 

alteração nos artigos supracitados, com exclusão da palavra “voluntária”. O Presidente colocou em 256 
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discussão a proposta. Na discussão, foram levantados alguns questionamentos, revelando a 257 

necessidade de alterações na proposta apresentada. O Presidente deu o seguinte encaminhamento: 258 

retirada da proposta da pauta do dia, para que a Prograd possa colher as sugestões das Unidades 259 

Acadêmicas e das Pró-Reitorias, e apresentar uma nova proposta ao Conselho. i) Proposta CT-Infra 260 

Unilab, edital nº 02/2014 - MCTI/FINEP/CT-INFRA. Processo 23282.001728/2015-20. O 261 

Presidente solicitou à conselheira Albanise Barbosa Marinho que apresentasse a proposta ao plenário. 262 

A conselheira relatou que se tratava de uma proposta para atendimento da chamada pública do edital 263 

nº 02/2014 - MCTI/FINEP/CT-INFRA, visando a seleção de propostas para apoio financeiro à 264 

aquisição de novos equipamentos multiusuários de médio e grande porte e à manutenção destes, além 265 

da manutenção dos equipamentos já existentes na instituição, adaptações e adequações da 266 

infraestrutura. A conselheira solicitou à professora Rita Karolinny Chaves de Lima que presidiu a 267 

comissão que trabalhou na elaboração da proposta, que complementasse as informações. Em seguida, 268 

o Presidente colocou em discussão a proposta para que fossem prestados os esclarecimentos. Após a 269 

discussão, o Presidente encaminhou para votação e foi aprovada por unanimidade. VI – 270 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu o 271 

comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezoito horas e trinta e nove 272 

minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada 273 

por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 274 
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