
 
         

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

UNILAB 
 

  

1 
 

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2015, às quatorze horas e doze minutos, no 2 

Campus da Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 33ª 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: Thiago de 5 

Albuquerque Gomes – Pró-Reitor de Administração, Plínio Nogueira Maciel Filho – Pró-6 

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

Barbosa Marinho – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Rafaella Pessoa Moreira – 8 

Pró- Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Emília Soares Chaves Rouberte – Diretora do 9 

Instituto de Ciências da Saúde, Cícero Saraiva Sobrinho – Substituto do Diretor do Instituto 10 

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

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

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, Matilde Ribeiro – Diretora do Campus dos Malês que participou da 15 

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

Educação Aberta e a Distância, Daniel Freire de Sousa –Representante Docente do Instituto 17 

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

de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, João Francisco da Silva Filho – Suplente da 19 

Representante Docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomás Domingos 20 

– Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras, Jullyana Cristina 21 

Magalhães Silva Moura Sobczak – Substituta da Representante Docente do Instituto de 22 

Desenvolvimento Rural e Carlos Eduardo Barbosa – Representante dos Técnico-23 

administrativos. Ausências: Aristeu Rosendo Pontes Lima – Vice-Reitor, Edson Borges – 24 

Pró-Reitor de Relações Institucionais, Alexandre Cunha Costa – Pró-Reitor de Políticas 25 

Afirmativas e Estudantis e Marcos Carvalho Lopes – Representante Docente do Campus dos 26 

Malês. I – ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo quórum, o senhor presidente 27 

cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. O presidente solicitou a autorização do 28 

plenário para participarem da sessão, auxiliando na relatoria de assuntos constantes da pauta 29 
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do dia, os seguintes convidados: Ladislav Trupl - Diretor de Tecnologia da Informação, 30 

Giancarlo Cardoso Vecchia – Coordenador de Educação Aberta e a Distância, professores 31 

Joaquim Torres Filho e Fábio Baqueiro. A solicitação foi aprovada por unanimidade. II – 32 

APROVAÇÃO DAS ATAS: Foi distribuída, em versão eletrônica, a ata da 32ª sessão 33 

ordinária do Conselho Universitário. O presidente colocou em discussão a ata e não havendo 34 

manifestação, encaminhou para a votação e foi aprovada por unanimidade. III – 35 

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O senhor presidente fez as seguintes 36 

comunicações: a) em cumprimento ao que estabelece o Estatuto e em decorrência de 37 

demandas dos movimentos sociais, especialmente dos servidores, comunicou que nomeou o 38 

servidor José Maria Silva Nogueira, Administrador lotado no Gabinete da Reitoria, como 39 

Ouvidor da Unilab, cabendo preliminarmente a este, a elaboração de uma proposta para 40 

apresentação ao Conselho de um regimento de funcionamento da ouvidoria. Posteriormente 41 

será providenciada a instalação em local apropriado para funcionamento do órgão. b) as 42 

visitas aos prédios em Auroras ficam adiadas para o semestre seguinte. c) consultou o 43 

Conselho sobre a possibilidade de fazer uma reunião o dia inteiro em 10/12, iniciando às 44 

9:30h, devido as extensas pautas. O plenário sinalizou positivamente. Na ocasião, haverá um 45 

almoço de confraternização por adesão em local a ser informado pela Secretaria do Conselho. 46 

IV – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O conselheiro Francisco Nildo da Silva 47 

informou que juntamente com os professores Maurílio Machado Lima Júnior e Rosalina 48 

Semedo de Andrade Tavares, continua discutindo a importância da trimestralidade para a 49 

Unilab. A conselheira Andrea Gomes Linard informou que a Pró-Reitoria de Graduação 50 

estava na fase de processo seletivo de estudantes brasileiros no item adesão ao Sistema de 51 

Seleção Unificada (Sisu). Foi discutido no reitorado e na reunião com diretores de Institutos a 52 

proposta de não adesão da Unilab na edição 2016.1 do Sisu, em função da baixa ocupação das 53 

vagas que se dá, principalmente, pelo longo espaço de tempo entre a inscrição e o início das 54 

aulas. A Unilab fará adesão à edição 2016.2, quando visa conseguir uma melhor ocupação das 55 

vagas ofertadas. O conselheiro Francisco Nildo da Silva questionou e se manifestou contrário 56 

à medida administrativa tomada pela gestão. O conselheiro Carlos Eduardo Barbosa informou 57 

que entre os dias 25 e 27 do corrente mês se realizaria o processo eleitoral para escolha dos 58 
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representantes dos servidores técnico-administrativos no Conselho Universitário. V – 59 

OUTROS ASSUNTOS – Dada a premência de decisão, algumas matérias foram incluídas 60 

para apreciação do plenário: a) Substituição da exigência do título de Doutor pelo título de 61 

Mestre em concurso no setor de LIBRAS do Instituto de Humanidades e Letras. Processo 62 

23282.006893/2015-78. O presidente solicitou que o conselheiro Maurílio Machado Lima 63 

Júnior justificasse o pleito. O conselheiro explicou que a solicitação se deve pela falta de 64 

candidatos com a titulação exigida, acarretando a dificuldade de preenchimento da vaga. Não 65 

havendo manifestação, o presidente colocou em votação a proposta, que foi aprovada por 66 

unanimidade. b) Alteração na resolução 07/2015 que dispõe sobre os Projetos Político-67 

Pedagógicos dos Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento EAD. Processo 68 

23282.001320/2014-77. O presidente solicitou que a conselheira Albanise Barbosa Marinho 69 

sumariasse a proposta. A conselheira esclareceu que se tratava da alteração na vinculação dos 70 

cursos do Uniafro, transferindo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para o Instituto 71 

de Humanidades e Letras. Não havendo manifestação, o presidente submeteu a proposta à 72 

votação, sendo aprovada por unanimidade. c) Decisão administrativa da não adesão da Unilab 73 

ao Sistema de Seleção Unificada – Sisu, edição 2016.1. O assunto foi discutido no momento 74 

das comunicações e a presidência decidiu consultar o plenário para referendar a decisão. O 75 

presidente colocou a proposta em votação, sendo a mesma deferida pela maioria e com o 76 

registro de um voto contrário do conselheiro Francisco Nildo da Silva. Relação dos 77 

conselheiros que votaram a favor, conforme solicitado pelo conselheiro Francisco Nildo da 78 

Silva: 1. Tomaz Aroldo da Mota Santos; 2. Thiago de Albuquerque Gomes; 3. Plínio 79 

Nogueira Maciel Filho; 4. Andrea Gomes Linard; 5. Albanise Barbosa Marinho; 6. Rafaella 80 

Pessoa Moreira; 7. Emília Soares Chaves Rouberte; 8. Cícero Saraiva Sobrinho; 9. Victor 81 

Emanuel Pessoa Martins; 10. Maurílio Machado Lima Júnior; 11. Rosalina Semedo de 82 

Andrade Tavares; 12. Matilde Ribeiro; 13. Maria Aparecida da Silva; 14. Daniel Freire de 83 

Sousa; 15. Juan Carlos Alvarado Alcócer; 16. João Francisco da Silva Filho; 17. Luís Tomás 84 

Domingos; 18. Jullyana Cristina Magalhães Silva Moura Sobczak; 19. Carlos Eduardo 85 

Barbosa. d) Prorrogação por um ano do mandato dos atuais membros da Comissão 86 

Permanente de Pessoal Docente – CPPD. A medida visa garantir a continuidade do trabalho 87 
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institucional da CPPD.  Após discussão e os devidos esclarecimentos, o presidente submeteu a 88 

proposta à votação sendo aprovada pela maioria e com uma abstenção. VI – ORDEM DO 89 

DIA – a) Constituição da comissão de transição do regime trimestral para semestral. De 90 

acordo com decisão precedente do Conselho referente a mudança de regime acadêmico, o 91 

presidente solicitou que a conselheira Andrea Gomes Linard apresentasse uma proposta de 92 

composição para a comissão de transição de regime. A conselheira apresentou a proposta e a 93 

matéria foi posta em discussão. No meio da discussão, o conselheiro Francisco Nildo da Silva 94 

se manifestou e solicitou registro de sua fala, como se segue: mencionou que está em curso o 95 

edital de eleição dos representantes dos discentes no Consuni e também dos servidores 96 

técnico-administrativos. Para o conselheiro é razoável que essa comissão tivesse a presença 97 

desses novos integrantes, uma vez que os estudantes seriam os maiores afetados com a 98 

mudança e que seria prudente aguardar o fim desses processos em curso, para tomar decisão 99 

acerca deste assunto. O presidente classificou esta intervenção como uma questão de ordem e 100 

procedeu com os esclarecimentos: o Conselho Universitário define o seu quórum pela 101 

presença efetiva de seus representantes, conforme os mandatos. Desta forma, tendo o seu 102 

quórum constituído o Conselho pode deliberar. A proposição anteriormente mencionada prevê 103 

a participação de estudantes na comissão indicados por seus pares. Resolvida a questão de 104 

ordem seguiu-se a discussão. De acordo com as manifestações havidas, o plenário deliberou 105 

pela seguinte proposta: constituição de uma comissão para transição do regime trimestral para 106 

semestral composta pela pró-reitora de Graduação como presidente; um representante de cada 107 

unidade acadêmica (sendo seis institutos e um do Campus dos Malês) indicado(a) por seu 108 

respectivo Conselho de Unidade; um representante da Diretoria de Educação Aberta e a 109 

Distância (Deaad), indicado(a) por seu comitê gestor; três estudantes indicados(as) pelos 110 

pares, sendo dois dos campi do Ceará e um do Campus dos Malês; três servidores(as) técnico-111 

administrativos indicados pelos pares, sendo dois dos campi do Ceará e um do Campus dos 112 

Malês. A comissão contará com o apoio técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação 113 

(DTI), da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) e da Diretoria de Regulação, 114 

Indicadores Institucionais e Avaliação (Driia) que trabalhará por demanda da comissão. A 115 

proposta foi posta em votação tendo aprovação da maioria e dois votos contrários. O 116 
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Conselho deliberou que as instâncias teriam um prazo de até 10 dias para a indicação dos 117 

nomes dos representantes e que a comissão teria um prazo de seis meses, a partir da 118 

publicação da portaria de nomeação, para elaborar um estudo técnico de como se dará a 119 

transição do regime e quais as condições acadêmicas e administrativas necessárias para tal. 120 

Ao final dos trabalhos, o estudo realizado será submetido à avaliação do Conselho, que só 121 

então determinará o início da transição. O plenário aprovou por maioria e registrou-se uma 122 

abstenção. b) Regimento interno do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP. Relatora: 123 

Albanise Barbosa Marinho. Processo 23282.005692/2015-53. O presidente esclareceu que a 124 

matéria já fora aprovada anteriormente e que volta ao Conselho devido a necessidade de 125 

ajustes de natureza técnica na minuta de resolução, em razão do processo de renovação deste 126 

comitê junto ao órgão competente. O presidente solicitou que a conselheira Albanise Barbosa 127 

Marinho apresentasse o parecer ao plenário. Em seguida, passou a palavra à conselheira 128 

Rafaella Pessoa Moreira que preside o CEP, para que complementasse as informações e 129 

apontasse as mudanças ocorridas na minuta. Após discussão, o presidente colocou em votação 130 

a proposta, sem prejuízo de destaques, sendo aprovada pela maioria e com uma abstenção. 131 

Destaques: a) Artigo 3º:  inciso III – substituição da expressão “dos Institutos” por “das 132 

Unidades Acadêmicas”; Inclusão da alínea “g”: “um do Campus dos Malês”; emenda 133 

supressiva do parágrafo 1º; parágrafo 2º com nova redação: “O CEP/UNILAB deverá ser 134 

constituído por pessoas de ambos os sexos”; parágrafo 3º com nova redação: “Os 135 

representantes docentes deverão ser indicados pelo Conselho de Unidade de cada Unidade 136 

Acadêmica”. b) No artigo 4º, incluir a informação de que a renovação dos membros deverá 137 

ser parcial com alteração de, no máximo, metade do colegiado. c) Artigo 11º com nova 138 

redação: “O CEP/UNILAB não se reunirá em períodos de recesso e/ou férias escolares”. d) 139 

Artigo 12º, inciso IV correção da expressão “depositário”. e) Artigo 21º: substituição da 140 

expressão “simples” por “absoluta”. Em seguida, o presidente submeteu à votação o conjunto 141 

das alterações, que foi aprovada pela maioria e teve uma abstenção. c) Plano Diretor de 142 

Tecnologia da Informação – PDTI. O presidente passou a palavra ao convidado, Ladislav 143 

Trupl - Diretor de Tecnologia da Informação, para que apresentasse a matéria ao plenário. Em 144 

sua fala, o senhor Ladislav Trupl esclareceu que o PDTI é um instrumento de diagnóstico, 145 
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planejamento, gestão de recursos e processos de tecnologia da informação. O plano visa o 146 

planejamento das necessidades, sendo uma exigência do Governo, como forma de garantir a 147 

melhor utilização dos recursos públicos. Desta forma, as organizações públicas devem realizar 148 

a contratação de serviços de TI segundo a Instrução Normativa nº4 (IN04). Em seguida, o 149 

convidado Giancarlo Cardoso Vecchia se pronunciou apresentando ao Conselho como se deu 150 

a construção do plano e as etapas do trabalho. Foi aberta a discussão e estando esclarecidas as 151 

dúvidas, o presidente seguiu com a votação. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 152 

PDTI 2015-2016 da Unilab em seu conjunto teve unanimidade em sua aprovação. Na 153 

oportunidade, a presidência deixou registrado seus cumprimentos à Diretoria de Tecnologia 154 

da Informação – DTI, ao Comitê Gestor, a todos os servidores, Diretores de Unidades e Pró-155 

Reitorias que contribuíram para a elaboração deste plano. VII – ENCERRAMENTO DA 156 

SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o comparecimento dos 157 

conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezoito horas. Para constar, eu, Adriana 158 

Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de 159 

lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 160 
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