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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2015, às quatorze horas e onze minutos, no 2 

Campus da Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 32ª Sessão Ordinária do Conselho 3 

Universitário, mediante prévia convocação, sob a presidência do Magnífico Reitor, Tomaz 4 

Aroldo da Mota Santos, e com o comparecimento dos conselheiros: Aristeu Rosendo 5 

Pontes Lima – Vice-Reitor, Thiago de Albuquerque Gomes – Pró-Reitor de Administração, 6 

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

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

Rafaella Pessoa Moreira – Pró- Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Alexandre Cunha 9 

Costa – 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 12 

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Maurílio Machado Lima Júnior – Diretor do 13 

Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do 14 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Nildo da Silva – Diretor do Instituto de 15 

Desenvolvimento Rural, Carlindo Fausto Antônio – Substituto da Diretora do Campus dos 16 

Malês que participou da reunião através do recurso de videoconferência, Maria Aparecida 17 

da Silva – Diretora da Educação Aberta e a Distância, Daniel Freire de Sousa –18 

Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde, Juan Carlos Alvarado Alcócer – 19 

Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Lívia 20 

Paulia Dias Ribeiro – Representante Docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, 21 

Luís Tomás Domingos – Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras, 22 

Maria Clarete Cardoso Ribeiro – Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento 23 

Rural, Mírian Sumica Carneiro Reis – Suplente do Representante Docente do Campus dos 24 

Malês que participou da reunião através do recurso de videoconferência e Carlos Eduardo 25 

Barbosa – Representante dos Técnico-administrativos. Ausências: Plínio Nogueira Maciel 26 

Filho – Pró-Reitor de Planejamento. I – ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo 27 

quórum, o senhor presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. O 28 

presidente solicitou a autorização do plenário para participar da sessão, como convidados, os 29 
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seguintes servidores: professora Leilane Barbosa de Sousa, Ladislav Trupl, Giancarlo 30 

Cardoso Vecchia, professores Joaquim Torres Filho e Fábio Baqueiro. A solicitação foi 31 

aprovada por unanimidade. II – APROVAÇÃO DAS ATAS: Foi distribuída, em versão 32 

eletrônica, a ata da 31ª sessão ordinária do Conselho Universitário. O presidente colocou em 33 

discussão a ata e não havendo manifestação, encaminhou para a votação e foi aprovada por 34 

unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O senhor presidente fez as 35 

seguintes comunicações: a) Informou sobre a visita que realizou na Fazenda Piroás 36 

ressaltando a importância desta, para algumas atividades de pesquisa da Universidade. 37 

Destacou também a necessidade de investimentos e informou que alguns encaminhamentos 38 

foram dados. A Presidência, juntamente com o Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural 39 

-IDR, Francisco Nildo da Silva, convidou os conselheiros para uma visita à Fazenda Piroás, 40 

como forma de conhecer a estrutura, bem como seus problemas e perspectivas; b) Informou 41 

que está em fase de licitação o serviço de cercamento da Fazenda e dos Campi das Auroras e 42 

Palmares, para fins de segurança patrimonial; c) Comunicou que a visita dos conselheiros às 43 

obras em andamento no Campus das Auroras ocorrerá no dia 26 de novembro de 2015; d) 44 

Informou sobre a necessidade de uma reunião extraordinária que acontecerá no dia 11 de 45 

novembro de 2015; e) Informou sobre a visita recebida pela Reitoria da Diretora do Instituto 46 

Internacional da Língua Portuguesa (IILP), Marisa Mendonça, onde na ocasião foram 47 

discutidos aspectos da relação da Unilab com os países membros da Comunidade dos Países 48 

de Língua Portuguesa (CPLP). A Diretora destacou a importância da Unilab, reconhecida 49 

internacionalmente, por seu projeto singular, que a difere das demais instituições de ensino do 50 

Brasil e que seria relevante a promoção de eventos de natureza internacional, como colóquio, 51 

para permitir maior visibilidade. Na oportunidade, o presidente anunciou o propósito do 52 

Reitorado em organizar um evento em torno da arte e da cultura afro-brasileira, nas regiões do 53 

Maciço de Baturité e Recôncavo da Bahia, onde poderia ser visto a realização também do 54 

colóquio. Foi discutido também, a possibilidade da Unilab participar de um esforço conjunto 55 

com o IILP, para a formação de formadores em relação à Língua Portuguesa, visando atender 56 

aos estudantes internacionais. e) Deu ciência ao Conselho, que foram realizadas as provas de 57 

seleção de estudantes estrangeiros com a participação de servidores da Unilab; f) Deu ciência 58 
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sobre a nomeação da professora Matilde Ribeiro para o cargo de Diretora do Campus dos 59 

Malês e que a posse ocorrerá no dia 04 de novembro de 2015. Registrou os agradecimentos à 60 

professora Ludmylla Mendes Lima, pelos serviços prestados enquanto esteve à frente da 61 

direção do Campus dos Malês. Em seguida, passou a palavra à conselheira Andrea Gomes 62 

Linard, para que complementasse os informes. A conselheira relatou a experiência do 63 

processo seletivo de estudantes estrangeiros, referente ao edital 64/2015, que ocorreu em 64 

cinco países, contando com a participação de servidores da Unilab que realizaram agendas 65 

institucionais e atuaram na aplicação das provas. Ao total, foram aplicadas 1.548 (hum mil 66 

quinhentos e quarenta e oito) provas que serão submetidas à etapa de correção. Após esta 67 

etapa, ocorrerá a análise do histórico escolar dos candidatos inscritos. A divulgação do 68 

resultado acontecerá em dezembro de 2015, quando será traçado o planejamento para 69 

recepção dos candidatos aprovados. Na sequência, a conselheira apresentou ao plenário 70 

aspectos da Lei nº 13.168 de 06 de outubro de 2015, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 71 

Educação Nacional. Deu ciência ao conselho, e de modo especial aos diretores de Institutos, 72 

que devem cientificar seus coordenadores de curso, sobre a necessidade do cumprimento 73 

imediato dos regramentos previstos na referida lei. A lei dá ciência da necessidade das 74 

Universidades publicarem nos seus sites, as informações relativas aos cursos de Graduação e 75 

Pós-Graduação que estão sendo ofertados. As informações são da seguinte ordem: 76 

identificação dos docentes que ministram as disciplinas nos cursos de Graduação e Pós-77 

Graduação no respectivo período letivo, sua titulação, qualificação profissional e tempo de 78 

experiência no magistério superior; divulgação da lista das disciplinas que compõem a grade 79 

curricular de cada curso e seus requisitos. A atualização destas informações deverá ser feita 80 

um mês antes do início de cada período letivo e deverá constar para fins de consulta pública, a 81 

data em que ocorreu a última atualização. A conselheira informou ainda, que esteve reunida 82 

com a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Albanise Barbosa Marinho e a Assessoria de 83 

Comunicação (Assecom), para aprofundamento dos aspectos da lei em questão. A Assecom 84 

enviará aos Institutos um documento oficial com as orientações e prazos para inserção das 85 

informações, que deverão ocorrer de forma célere, para assim garantir o cumprimento da lei. 86 

IV – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O conselheiro Carlos Eduardo Barbosa 87 
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informou que a categoria dos servidores técnico-administrativos, decidiram realizar uma 88 

reunião no dia 16 de novembro de 2015, para deliberar assuntos de interesse da categoria. 89 

Solicitou que a gestão superior permitisse a participação dos servidores na reunião. O 90 

presidente orientou que fosse encaminhado para a Reitoria, um documento cientificando a 91 

solicitação, para que sejam tomadas as providências cabíveis. O conselheiro Juan Carlos 92 

Alvarado Alcócer relatou sobre a situação de insegurança vivenciada nos Campus da 93 

Universidade, com a prática de assaltos, além da alta velocidade dos carros e cobrou que 94 

alguma providência fosse tomada. O presidente informou que os órgãos competentes já foram 95 

acionados e que aguardasse alguma medida. A conselheira Albanise Barbosa Marinho 96 

comunicou que nos 12, 13 e 14 de novembro acontecerá a II Semana Universitária da Unilab, 97 

agregando atividades das três Pró-Reitorias Acadêmicas e Diretoria da Educação Aberta e a 98 

Distância. O conselheiro Edson Borges informou que está sendo organizada a vinda de uma 99 

delegação de pessoas ligadas à área da saúde em São Francisco do Conde, entre os dias 16 e 100 

17 de novembro, para conhecer a Universidade e tratar de assuntos referentes à implantação 101 

dos cursos de medicina na Unilab. O conselheiro Aristeu Rosendo Pontes Lima comunicou 102 

sobre o encerramento do contrato de locação dos contêineres localizados no Campus dos 103 

Palmares e com isso, todos os contêineres serão retirados, liberando uma ampla área de 104 

circulação no Campus. Informou ainda, que os gabinetes para professores estão sendo 105 

entregues, os últimos equipamentos de ar-condicionado estão sendo instalados e a Internet 106 

está sendo melhorada. Comunicou que foi disponibilizada uma sala no Campus das Auroras 107 

para a Associação dos Munícipios do Maciço do Baturité e que isso poderá melhorar a 108 

interlocução com as Prefeituras da região. Por fim, anunciou que estará em período de férias 109 

no mês de novembro, mas que a reunião de 05 de novembro, com os diretores de Unidades 110 

Acadêmicas será mantida. O conselheiro Francisco Nildo da Silva comunicou que representou 111 

a Unilab no Congresso de Renovação dos Membros do Comitê de Bacia Metropolitana, onde 112 

a Universidade concorreu a uma vaga e foi contemplada, integrando assim pelos próximos 113 

quatro anos o referido comitê. Em relação à visita à Fazenda, destacou que era uma satisfação 114 

receber os conselheiros. V – OUTROS ASSUNTOS – a) O presidente propôs ao Conselho, o 115 

envio de votos de congratulações com a Professora Nilma Lino Gomes por sua investidura no 116 
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cargo de Ministra da Cidadania. Não havendo manifestação, o presidente submeteu a proposta 117 

à votação e foi aprovada por unanimidade. b) O presidente solicitou ao Conselho autorização 118 

para credenciamento junto a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (Fapex), que é 119 

vinculada à Universidade Federal da Bahia – UFBA, para apoio à Unilab e em especial para 120 

viabilizar a execução de projetos no Campus dos Malês. Não havendo manifestação, o 121 

presidente submeteu a proposta à votação e foi aprovada por unanimidade. VI – ORDEM DO 122 

DIA – a) Processos de progressão funcional: foi submetida ao Conselho a aprovação em 123 

bloco, sem prejuízo de destaques, dos processos de progressão de funcional, conforme 124 

pareceres favoráveis emitidos pela CPPD, que foi aprovado por unanimidade. Destaques: I- 125 

Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II - Professor Luís Tomás 126 

Domingos, lotado no Instituto de Humanidades e Letras, processo 23282.004900/2015-05 – 127 

aprovado com uma abstenção. II- Progressão funcional de Professor Adjunto A nível I para 128 

Adjunto A nível II- Professor Luís Gustavo Chaves da Silva, lotado no Instituto de 129 

Desenvolvimento Rural, processo 23282.004355/2015-49 – aprovado por unanimidade. III- 130 

Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II- Professor Mário Fernandes 131 

Biague, lotado no Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, processo 132 

23282.003745/2015-00 – aprovado por unanimidade. IV- Progressão funcional de Professor 133 

Adjunto I para Adjunto II- Professor Ivan Maia de Mello, lotado no Instituto de Humanidades 134 

e Letras, processo 23282.003298/2015-81 – aprovado por unanimidade. V- Progressão 135 

funcional de Professor Adjunto III para Adjunto IV- Professor Fernando Afonso Ferreira 136 

Júnior, lotado no Instituto de Humanidades e Letras, processo 23282.003286/2015-56 – 137 

aprovado por unanimidade. VI- Progressão funcional de Professor Adjunto A nível I para 138 

Adjunto A nível II - Professor Edson Borges, lotado no Instituto de Humanidades e Letras, 139 

processo 23282.002787/2015-15 – aprovado com uma abstenção. VII- Progressão funcional 140 

de Professor Adjunto I para Adjunto II- Ramon Souza Capelle de Andrade, lotado no Instituto 141 

de Humanidades e Letras, processo 23282.002681/2015-11 – aprovado por unanimidade. 142 

VIII- Progressão funcional de Professor Associado III para Associado IV- Professora Cleide 143 

Maria da Silva Leite, lotada no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, processo 144 

23282.001696/2015-62 – aprovado por unanimidade. b) Avaliação em estágio probatório: 145 



 
         

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 

UNILAB 
 

  

6 
 

foi submetida ao Conselho a aprovação em bloco, sem prejuízo de destaques, das avaliações 146 

em estágio probatório, conforme pareceres favoráveis emitidos pela CPPD, que foi aprovado 147 

por unanimidade. Destaques: I- Aprovação em estágio probatório da docente Ana Cristina 148 

Cunha da Silva, lotada no Instituto de Humanidades e Letras, processo 23282.002976/2015-149 

98 - aprovado por unanimidade. II- Aprovação em estágio probatório da docente Daniela 150 

Queiroz Zuliani, lotada no Instituto de Desenvolvimento Rural, processo 23282.003359/2015-151 

18 - aprovado por unanimidade. III- Aprovação em estágio probatório do docente Mário 152 

Fernandes Biague, lotado no Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, 153 

processo 23282.003721/2015-42 - aprovado por unanimidade. O conselheiro Aristeu Rosendo 154 

Pontes Lima apresentou o seguinte destaque: que o professor Mário Fernandes Biague foi 155 

homenageado pelos estudantes de Guiné-Bissau por sua importante participação na luta de 156 

independência do país. c) Dispensa do título de Doutor e adoção do regime de 40 horas 157 

semanais de trabalho sem dedicação exclusiva, para 11 vagas de concurso docente para 158 

o curso de Medicina no Ceará. Relatora: Emília Soares Chaves Rouberte. Processo 159 

23282.006024/2015-43. Para encaminhamento, o presidente passou a palavra à conselheira 160 

Emília Soares Chaves Rouberte para que apresentasse a matéria ao plenário. A conselheira 161 

esclareceu que a solicitação foi apresentada, levando em consideração a discussão e 162 

verificação em outras Universidades com coordenadores de cursos de medicina, e nos termos 163 

da Lei 12.772, onde a Instituição Federal de Ensino pode dispensar, no edital do concurso, a 164 

exigência de título de doutor, substituindo-a pela de título de mestre, de especialista ou por 165 

diploma de graduação, quando se tratar de provimento para área de conhecimento ou em 166 

localidade com grave carência de detentores da titulação acadêmica de doutor, conforme 167 

aprovação do Conselho Superior. A lei prevê ainda que, mediante aprovação do Conselho 168 

Superior, pode-se admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 169 

sem dedicação exclusiva, considerando áreas com características específicas. Para a relatora, 170 

de acordo com os levantamentos feitos e considerando que as vagas iniciais são para as 171 

residências médicas, com setores de estudos pré-definidos e com início previsto para março 172 

de 2016, faz-se necessária as alterações propostas, sob risco de não haver tempo hábil para o 173 

preenchimento das vagas e início dos trabalhos, caso seja mantida a exigência de título de 174 
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Doutor e regime de 40 horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva. O presidente 175 

sugeriu que a proposta fosse estendida também às vagas que serão ofertadas para o Campus 176 

do Malês. Em seguida, o presidente colocou em discussão a proposta para que fossem 177 

prestados os esclarecimentos necessários. Na discussão foram destacados dois pontos 178 

relevantes, a saber: I- As vagas iniciais são exclusivas para candidatos com formação em 179 

Medicina, pelo fato da atuação inicial ser nas residências médicas. O conselheiro Daniel, 180 

deixou registrado, o compromisso assumido pela Comissão de Implantação do Curso de 181 

Medicina na Unilab, de que as demais vagas do Curso de Graduação em Medicina, serão 182 

abertas também para candidatos de outras áreas da saúde. II- O conselheiro Juan Carlos 183 

Alvarado Alcócer solicitou que fosse registrado sua manifestação de preocupação sobre a 184 

falta de um hospital regional, onde segundo ele, foi uma promessa antiga do Governo do 185 

Estado do Ceará, como contrapartida à criação do curso de Medicina na Unilab. A presidência 186 

esclareceu que as interlocuções com o Governo estão sendo realizadas, para a construção de 187 

um hospital universitário nos munícipios de Redenção ou Acarape, e que também há 188 

negociações para atendimento da demanda de São Francisco do Conde. Após a discussão, o 189 

presidente encaminhou para votação a proposta de dispensa do título de Doutor e adoção do 190 

regime de 40 horas semanais de trabalho sem dedicação exclusiva, para 11 vagas de concurso 191 

docente para o curso de Medicina no Ceará e para as vagas de concurso docente para 192 

implantação do curso de Medicina na Bahia. A proposta foi aprovada por unanimidade. d) 193 

Eleição para as comissões especiais do Consuni. O presidente apresentou ao Conselho, uma 194 

proposta de composição para as comissões especiais do Consuni, aprovadas na 31ª sessão 195 

ordinária, com sugestão de nomes que, mediante consulta prévia, aceitaram integrar as 196 

comissões. Em seguida, o presidente colocou em discussão a proposta, esclarecendo que 197 

outras candidaturas podiam ser apresentadas. Por fim, foi apresentada então a seguinte 198 

proposta de composição: I – Comissão de Legislação e Recursos Administrativos: 199 

Conselheiros Luís Tomás Domingos, Daniel Freire de Sousa, Marcos Carvalho Lopes, 200 

Maurílio Machado Lima Júnior e Francisco Nildo da Silva, um conselheiro representante dos 201 

técnico-administrativos e um conselheiro representante dos discentes. II – Comissão de 202 

Orçamento, Obras e Patrimônio: Conselheiros Maria Clarete Cardoso Ribeiro, Lívia Paulia 203 
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Dias Ribeiro, George Leite Mamede, Rosalina Semedo de Andrade Tavares, Matilde Ribeiro, 204 

Plínio Nogueira Maciel Filho, Thiago de Albuquerque Gomes, um conselheiro representante 205 

dos técnico-administrativos e um conselheiro representante dos discentes. As representações 206 

técnico-administrativo e discente serão incorporadas nas comissões tão logo haja o 207 

preenchimento das vagas de conselheiros. O mandato será de dois anos e cessando o mandato 208 

do conselheiro, cessa o mandato na respectiva comissão. Os suplentes dos conselheiros no 209 

Consuni, automaticamente passam a ser suplentes também nas comissões especiais. O 210 

presidente propôs que a votação dos nomes fosse simbólica e foi aprovada por unanimidade 211 

pelo plenário. Na sequência, o presidente encaminhou para votação a proposta de composição 212 

para a Comissão de Legislação e Recursos Administrativos, que foi aprovada com um voto 213 

contrário e duas abstenções. Em seguida, o presidente encaminhou para votação a proposta de 214 

composição para a Comissão de Orçamento, Obras e Patrimônio, que foi aprovada com um 215 

voto contrário e duas abstenções.  e) Resolução que dispõe sobre a criação do Comitê 216 

Gestor da Educação Aberta e a Distância (DEAAD) da Unilab. Relatora: Maria 217 

Aparecida da Silva. Processo 23282.001031/2015-59. O Presidente solicitou à conselheira 218 

Maria Aparecida da Silva que apresentasse a proposta ao plenário. A conselheira apresentou 219 

ao plenário a proposta de criação do Comitê Gestor, esclarecendo que o assunto já havia sido 220 

submetido em outro momento à apreciação no Conselho Universitário e que foi solicitada a 221 

simplificação da proposta. O Comitê Gestor será organizado na modalidade de órgão 222 

colegiado, de caráter consultivo e com o objetivo de decidir sobre assuntos operacionais da 223 

DEAAD. Assuntos estratégicos serão apreciados pelo Comitê e em seguida serão 224 

encaminhados para deliberação do Conselho Universitário. Em seguida, o presidente colocou 225 

em discussão a proposta para que fossem prestados os esclarecimentos necessários. Após a 226 

discussão, foi colocada em votação a proposta com os seguintes destaques: a) Art. 2º. inclusão 227 

de três incisos: VIII- um representante do Campus dos Malês, IX- um representante dos 228 

técnico-administrativos e X- um representante dos discentes; b) Art. 2º. inciso VII: acréscimo 229 

da expressão “ou coordenador de educação a distância”. A proposta foi aprovada por 230 

unanimidade. f) Proposta de alteração na resolução nº 24/2011 que dispõe sobre normas 231 

gerais para as atividades complementares dos cursos de Graduação da Unilab. Relatora: 232 
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Andrea Gomes Linard. Processo 23282.004538/2015-64. O presidente esclareceu que a 233 

matéria já foi submetida à apreciação do plenário e voltou à Pró-Reitoria de Graduação para 234 

reformulação da proposta, ouvidas as sugestões do plenário e consulta às respectivas 235 

Unidades Acadêmicas. Em seguida, o presidente passou a palavra à conselheira Andrea 236 

Gomes Linard para que apresentasse a matéria ao plenário. A conselheira esclareceu que se 237 

trata de adequações à legislação vigente e consolidação dos cursos de graduação na Unilab.  238 

Na sequência, a conselheira passou a palavra à professora Leilane Barbosa de Sousa para que 239 

apresentasse a matéria ao plenário.  Em seguida, o presidente colocou em discussão a 240 

proposta para que fossem prestados os esclarecimentos necessários. Após a discussão, foi 241 

colocada em votação a proposta com o seguinte destaque: a) Art. 6º. inclusão do seguinte 242 

parágrafo: “As atividades complementares não mencionadas nesta resolução poderão ser 243 

consideradas para efeito da integralização curricular, desde que aprovadas pelo órgão 244 

próprio”. A proposta foi aprovada com uma abstenção. g) Resolução que dispõe sobre o 245 

programa de professor(a) colaborador(a) voluntário(a) – PPCV. Relatora: Maria 246 

Aparecida da Silva. Processo 23282.000285/2015-50. O presidente esclareceu que a matéria 247 

já foi submetida à apreciação do plenário, onde na ocasião foi acatada, mas foram solicitadas 248 

algumas adequações na minuta. Em seguida, o presidente solicitou à conselheira Andrea 249 

Gomes Linard que apresentasse o parecer ao plenário. Na sequência, o presidente solicitou à 250 

conselheira Maria Aparecida da Silva que apresentasse a matéria ao plenário. A conselheira 251 

apresentou então as alterações feitas na minuta. O presidente colocou em votação a proposta 252 

de resolução sem prejuízo de destaques. A proposta foi aprovada com um voto contrário e 253 

uma abstenção. Em seguida, o presidente colocou em discussão a proposta e foram 254 

apresentados os seguintes destaques: a) Art. 6º. inciso I: acréscimo da expressão “ou desvio de 255 

função”; b) na minuta faltava o art. 7º. portanto deverão ser renumerados os artigos seguintes; 256 

c) no art. 8º. (que passará a ser o art. 7º.): supressão dos parágrafos 1º e 2º; c) no art. 13º. (que 257 

passará a ser o art. 12º.), parágrafo único: inclusão da expressão “recursos de fomento que não 258 

sejam oriundos da Unilab”. VI – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a 259 

tratar, o presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a 260 

sessão às dezessete horas e cinquenta e nove minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, 261 
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Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e 262 

aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 263 

 

APROVAÇÃO DA ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


