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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Aos dez dias do mês de dezembro de 2015, às nove horas e quarenta e dois minutos, no Campus 2 

da Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 34ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, 3 

mediante prévia convocação, sob a presidência do Magnífico Reitor, Tomaz Aroldo da Mota 4 

Santos, e com o comparecimento dos conselheiros: Aristeu Rosendo Pontes Lima – Vice-5 

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

Maciel Filho – Pró-Reitor de Planejamento, Andrea Gomes Linard – Pró-Reitora de 7 

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

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

Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emilia Soares Chaves Rouberte – Diretora do 10 

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

Desenvolvimento Sustentável, Michel Lopes Granjeiro – Diretor Interino do Instituto de 12 

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

Humanidades e Letras, Luís Gustavo Chaves – Substituto do Diretor do Instituto de 14 

Desenvolvimento Rural, Matilde Ribeiro – Diretora do Campus dos Malês (por 15 

videoconferência), Giancarlo Cardoso Vecchia – Substituto da Diretora da Educação Aberta 16 

e a Distância, Daniel Freire de Sousa – Representante Docente do Instituto de Ciências da 17 

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

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

Docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Jeannette Filomeno Pouchain Ramos 20 

– Suplente do Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras, Maria Clarete 21 

Cardoso Ribeiro – Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural, Marcos 22 

Carvalho Lopes – Representante Docente do Campus dos Malês (por videoconferência), 23 

Elaine Vigianni Oliveira Teixeira e Marlon Cristian Bastos da Silva – Representantes dos 24 

Servidores Técnico-administrativos, Paulo César Farias Lima e Antônio Carlos Garcia de 25 

Oliveira – Suplentes de Representantes dos Servidores Técnico-administrativos. Ausências: 26 

Edson Borges – Pró-Reitor de Relações Institucionais. Ausências justificadas: Rosalina 27 

Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. I – 28 

ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum regulamentar, o senhor presidente 29 
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cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. O presidente informou ao plenário que 30 

recebeu da categoria dos servidores técnico-administrativos a indicação de seus representantes 31 

no Conselho, conforme processo eleitoral havido. Os titulares indicados são: Carlos Eduardo 32 

Barbosa, Elaine Vigianni Oliveira Teixeira, Raimundo Hericksson Paiva Rebouças (todos dos 33 

Campi Ceará) e Marlon Cristian Bastos da Silva (do Campus dos Malês). Em nome do Conselho 34 

Universitário deu as boas-vindas aos novos conselheiros. Na oportunidade, o presidente deu 35 

boas-vindas também ao professor Michel Lopes Granjeiro que estava interinamente assumindo 36 

o cargo de Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza e, portanto, tomando assento 37 

no Conselho Universitário. Deu ciência ao Conselho de que o Instituto de Ciências Exatas e da 38 

Natureza (ICEN) realizou processo para escolha do novo diretor e que foi eleita a professora 39 

Lívia Paulia Dias Ribeiro. Solicitou a autorização do plenário para participar da sessão como 40 

convidados os seguintes docentes: Joaquim Torres Filho e Fábio Baqueiro, além do conselheiro 41 

Luís Tomás Domingos que se encontrava de férias mas participou da sessão apenas com direito 42 

a voz e não a voto. Para substituí-lo no Conselho estava presente a sua suplente, professora 43 

Jeannette Filomeno Pouchain Ramos. Não houve nenhuma objeção quanto as participações 44 

supracitadas. II – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O senhor presidente solicitou 45 

que o Vice-Reitor, Aristeu Rosendo Pontes Lima, desse um informe sobre a situação das 46 

moradias. Em sua fala, o Vice-Reitor expôs todos os esforços que estão sendo realizados para 47 

a recepção dos calouros prevista para maio de 2016 no que diz respeito à moradia. Como 48 

alternativa, alguns espaços estão sendo negociados para locação por parte da Universidade para 49 

as residências universitárias. Em complemento, o conselheiro Alexandre Cunha Costa enfatizou 50 

que as medidas em curso visam reduzir os custos com a assistência estudantil, uma vez que a 51 

maior parte do orçamento é destinada ao auxílio moradia. O conselheiro Thiago de Albuquerque 52 

Gomes complementou as informações e mencionou que outras estratégias estão sendo vistas, 53 

como a ideia de fazer contrato de aluguel por demanda. Por oportuno, o presidente informou 54 

sobre a situação das obras da Moradia Universitária no Campus das Auroras, esclarecendo que 55 

a obra estava em atraso por problemas com a construtora e que além disso faltavam os projetos 56 

complementares para condições de uso das instalações. Por questão de ordem, o presidente 57 

submeteu à aprovação do plenário a participação dos conselheiros Carlos Eduardo Barbosa e 58 
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Raimundo Hericksson Paiva Rebouças, que se encontravam de férias, mas que acompanhavam 59 

a sessão com direito a voz e não a voto, uma vez que os suplentes estavam presentes na sessão. 60 

A participação foi aprovada pelo plenário. Em seguida, o presidente solicitou ao conselheiro 61 

Plínio Nogueira Maciel Filho que informasse sobre a situação fiscal e orçamentária da Unilab. 62 

Em sua fala o conselheiro informou que no início do ano de 2015 a Lei Orçamentária Anual 63 

(LOA) previu para a instituição um recurso de R$ 22 milhões e 500 mil para custeio e R$ 61 64 

milhões para capital. Em meados de março, o Governo Federal decretou uma redução no 65 

repasse de verbas para todas as Instituições de Ensino Superior, implicando numa redução de 66 

50% das verbas de capital e 10% em custeio. Ressaltou que os recursos destinados à assistência 67 

estudantil ficam aquém da real necessidade, tendo sido necessário o remanejo de recursos de 68 

capital para custeio. Por fim, o conselheiro relatou as dificuldades enfrentadas no decorrer do 69 

ano e sobre o cenário que se aponta para 2016, onde a LOA já prevê um decréscimo em torno 70 

de 20 milhões no orçamento. Segundo o conselheiro, o cenário é requer maior planejamento e 71 

algumas medidas de contingenciamento. Em complemento, o conselheiro Thiago de 72 

Albuquerque Gomes mencionou o decreto que determina a redução de 20% em todos os 73 

contratos e elencou algumas estratégias que estão sendo executadas como forma de adequar a 74 

Universidade frente ao contingenciamento de recursos. O presidente informou que o assunto 75 

será oportunamente discutido no conselho quando for tratada a descentralização orçamentária 76 

da Unilab. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: a) O conselheiro Paulo César 77 

Farias Lima informou que conversou com o prefeito da cidade de Guaiuba sobre a possibilidade 78 

de estabelecer uma parceria com a Universidade e houve uma sinalização positiva para 79 

disponibilização de um prédio que poderia ser utilizado para as moradias universitárias. O 80 

conselheiro Aristeu Rosendo Pontes Lima agradeceu a contribuição do conselheiro Paulo César 81 

Farias Lima e informou que em relação às moradias todas as possibilidades estão sendo 82 

estudadas. b) O conselheiro Marcos Carvalho Lopes solicitou esclarecimentos se o Campus dos 83 

Malês está credenciado junto ao Ministério da Educação (MEC) como Campus fora de sede. A 84 

conselheira Andrea Gomes Linard informou que todas as providências foram tomadas para o 85 

credenciamento do Campus fora de sede. Desta forma, a documentação do Campus dos Malês 86 

está regular, inclusive com a emissão de diplomas de especialização seguindo os fluxos 87 
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habituais. c) O presidente informou que o reitorado está elaborando uma proposta de Plano de 88 

Desenvolvimento Institucional - PDI, que será discutido com a comunidade e submetido à 89 

apreciação do Conselho Universitário. d) A conselheira Matilde Ribeiro informou que esteve 90 

reunida com o prefeito de São Francisco Conde para tratar sobre os acordos relativos ao 91 

funcionamento do Campus dos Malês. e) A conselheira Elaine Vigianni Oliveira Teixeira falou 92 

acerca dos avanços da categoria dos servidores técnico-administrativos em educação em outras 93 

universidades, em especial a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, onde foi 94 

apresentada uma proposta para regulamentação das 30h para os servidores técnico-95 

administrativos. IV – OUTROS ASSUNTOS: a) Definição do calendário de reuniões 96 

ordinárias para 2016. O presidente propôs a realização da primeira reunião do ano de 2016 97 

para dia 28 de janeiro (quinta-feira) e consultou o conselho sobre a possibilidade de seguir com 98 

a alternância de dias – entre quartas-feiras e quintas-feiras. Os conselheiros apresentaram 99 

propostas de adoção de um dia específico para a realização das reuniões, de mudança de horário 100 

e mudança de local. A matéria será retomada na sessão ordinária do mês de janeiro de 2016. V 101 

– ORDEM DO DIA: a) Processos de progressão funcional: foi submetida ao Conselho a 102 

aprovação em bloco, sem prejuízo de destaques, dos processos de progressão de funcional, 103 

conforme pareceres favoráveis emitidos pela CPPD. Os processos foram aprovados pela 104 

maioria dos presentes, registrando-se uma abstenção. Destaques: I. Progressão funcional de 105 

Professor Adjunto nível I para Adjunto nível II da docente Maria Auxiliadora Bezerra Fechine, 106 

lotada no Instituto de Ciências da Saúde (Processo 23282.006206/2015-14) – aprovado por 107 

unanimidade. II. Progressão funcional de Professor Assistente A nível I para Assistente A nível 108 

II do docente João Francisco da Silva Filho, lotado no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza 109 

(Processo 23282.004589/2015-96) – aprovado, registrando-se uma abstenção. III. Progressão 110 

funcional de Professor Adjunto A nível I para Adjunto A nível II da docente Márcia Barbosa 111 

de Sousa, lotada Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (Processo 23282.006304/2015-51) 112 

– aprovado por unanimidade. IV. Progressão funcional de Professor Adjunto A nível I para 113 

Adjunto A nível II do docente Francisco Vitor Macedo Pereira, lotado no Instituto de 114 

Humanidades e Letras (Processo 23282.005539/2015-26) – aprovado por unanimidade. V. 115 

Progressão funcional de Professor Adjunto A nível I para Adjunto A nível II do docente 116 
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Alexandre Cunha Costa, lotado no Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável 117 

(Processo 23282.003755/2015-37) – aprovado, registrando-se uma abstenção. VI. Progressão 118 

funcional de Professor Adjunto A nível I para Adjunto A nível II do docente Carlos Henrique 119 

Lopes Pinheiro, lotado Instituto de Humanidades e Letras (Processo 23382.006508/2015-92) – 120 

aprovado por unanimidade. VII. Progressão funcional de Professor Adjunto A nível I para 121 

Adjunto A nível II da docente Luma Nogueira de Andrade, lotada Instituto de Humanidades e 122 

Letras (Processo 23382.005367/2015-91) – aprovado por unanimidade. VIII. Progressão 123 

funcional de Professor Adjunto nível I para Adjunto nível II da docente Edmara Chaves Costa, 124 

lotada no Instituto de Ciências da Saúde (Processo 23382.004553/2015-11) – aprovado por 125 

unanimidade. IX. Progressão funcional de Professor Adjunto A nível I para Adjunto A nível II 126 

do docente Thiago Moura de Araújo, lotado no Instituto de Ciências da Saúde (Processo 127 

23382.005020/2015-48) – aprovado por unanimidade. X. Progressão funcional de Professor 128 

Adjunto nível III para Adjunto nível IV do docente José Berto Neto, lotado no Instituto de 129 

Ciências Exatas e da Natureza (Processo 23382.001357/2015-86) – aprovado por unanimidade. 130 

XI. Progressão funcional de Professor Adjunto nível I para Adjunto nível II da docente Erika 131 

Helena Salles de Brito, lotada no Instituto de Ciências da Saúde (Processo 23382.004925/2015-132 

09) – aprovado por unanimidade. XII. Progressão funcional de Professor Auxiliar nível I para 133 

Auxiliar nível II da docente Juliana Jales de Hollanda Celestino, lotada Instituto de Ciências da 134 

Saúde (Processo 23382.003595/2015-26) – aprovado por unanimidade. XIII. Progressão 135 

funcional de Assistente A nível I para Assistente A nível II do docente Herminio Miguel de 136 

Oliveira Filho, lotado no Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (Processo 137 

23282.005196/2015-08) – aprovado por unanimidade. XIV. Progressão funcional de Professor 138 

Adjunto A nível I para Adjunto A nível II da docente Cláudia Ramos Carioca, lotada no Instituto 139 

de Humanidades e Letras (Processo 23282.005366/2015-46) – aprovado por unanimidade. b) 140 

Avaliação em estágio probatório: foi submetida ao Conselho a aprovação em bloco, sem 141 

prejuízo de destaques, as avaliações em estágio probatório, conforme pareceres favoráveis 142 

emitidos pela CPPD. Os processos foram aprovados por unanimidade. Destaques: I. Aprovação 143 

em estágio probatório do docente Ivan Maia de Melo, lotado no Instituto de Humanidades e 144 

Letras (Processo 23282.005564/2015-18) – aprovado por unanimidade. II. Aprovação em 145 
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estágio probatório da docente Ludmylla Mendes Lima, lotada no Instituto de Humanidades e 146 

Letras (Processo 23282.004471/2015-68) – aprovado por unanimidade. III. Aprovação em 147 

estágio probatório da docente Carla Susana Alem Abrantes, lotada no Instituto de Humanidades 148 

e Letras (Processo 23282.003636/2015-84) – aprovado por unanimidade. IV. Aprovação em 149 

estágio probatório da docente Edmara Chaves Costa, lotada no Instituto de Ciências da Saúde 150 

(Processo 23282.004552/2015-68) – aprovado por unanimidade. V. Aprovação em estágio 151 

probatório da docente Danila Fernandes Tavares, lotada no Instituto de Ciências Exatas e da 152 

Natureza (Processo 23282.003220/2015-66) – aprovado por unanimidade. VI. Aprovação em 153 

estágio probatório do docente Luís Tomás Domingos, lotado no Instituto de Humanidades e 154 

Letras (Processo 23282.004902/2015-96) – aprovado com uma abstenção. VII. Aprovação em 155 

estágio probatório da docente Aiala Vieira Amorim, lotada no Instituto de Desenvolvimento 156 

Rural (Processo 23282.004951/2015-29) – aprovado por unanimidade. VIII. Aprovação em 157 

estágio probatório do docente Rodrigo Ordine Graça, lotado no Instituto de Humanidades e 158 

Letras (Processo 23282.006362/2015-85) – aprovado por unanimidade. IX. Aprovação em 159 

estágio probatório do docente Robério Américo do Carmo Souza, lotado no Instituto de 160 

Humanidades e Letras (Processo 23282.004378/2015-53) – aprovado por unanimidade. X. 161 

Aprovação em estágio probatório do docente Gledson Ribeiro de Oliveira, lotado no Instituto 162 

de Humanidades e Letras. (Processo 23282.006136/2015-02) – aprovado por unanimidade. XI. 163 

Aprovação em estágio probatório do docente Maurílio Machado Lima Júnior, lotado no 164 

Instituto de Humanidades e Letras. (Processo 23282.002915/2015-21) – aprovado, registrando-165 

se uma abstenção. c) Proposta de Calendário Acadêmico da Pós-Graduação stricto sensu 166 

para o ano de 2016. Relatora: Albanise Barbosa Marinho. Processo 23282.006810/2015-167 

41. O presidente passou a palavra à conselheira Albanise Barbosa Marinho para que 168 

apresentasse a matéria ao plenário. Na discussão da matéria foi sugerido que o calendário 169 

considerasse os feriados dos munícipios de Redenção e de Acarape. O presidente encaminhou 170 

a proposta para votação na qual aprovada por unanimidade. d) Proposta de Calendário 171 

Acadêmico do Curso de Administração Pública (Educação a Distância - EaD) para o ano 172 

de 2016. Relatora: Andrea Gomes Linard. Processo 23282.007029/2015-93. O presidente 173 

passou a palavra à conselheira Andrea Gomes Linard para que apresentasse a matéria ao 174 
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plenário. A conselheira reiterou que o calendário foi desenvolvido com o apoio da Diretoria de 175 

Educação Aberta e a Distância. Em complemento, o conselheiro Giancarlo Cardoso Vecchia 176 

prestou informações adicionais ao conselho. Após discussão e esclarecimentos o presidente 177 

encaminhou a proposta para votação na qual foi aprovada por unanimidade. e) Resolução que 178 

dispõe sobre os critérios regem os concursos docentes para viabilizar a participação de 179 

estrangeiros e brasileiros que residem no exterior. Relator: Luís Tomás Domingos. 180 

Processo 23282.000543/2015-06. O presidente passou a palavra ao conselheiro Luís Tomás 181 

Domingos para que apresentasse o parecer ao plenário. Em seguida, o presidente colocou em 182 

discussão o parecer e não havendo manifestação, seguiu com a discussão da minuta de 183 

Resolução para que fossem prestados os devidos esclarecimentos. Após a discussão, o 184 

presidente colocou em votação a minuta de Resolução em seu conjunto, sem prejuízo de 185 

destaques. A proposta foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se uma abstenção. 186 

Em seguida, foram discutidos e votados os destaques: a) Art. 2º, parágrafo 2º: substituição da 187 

expressão “na data” por “até a data” – aprovada por unanimidade. b) Art. 4º, parágrafo 1º: 188 

emenda supressiva do parágrafo – aprovada por unanimidade. c) Art. 4º, parágrafo 2º: alteração 189 

para artigo 5º – aprovada por unanimidade. d) Art. 4º, parágrafo 3º: emenda supressiva da 190 

expressão “na internet em sua página principal” – aprovada por unanimidade. Obs.: Verificou-191 

se no texto uma duplicidade na numeração dos parágrafos e seguiu-se com a renumeração 192 

destes. e) § 4º, art. 4º, apresentando nova redação: “A COGEP informará a notícia do 193 

lançamento do edital aos órgãos diretivos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 194 

(CPLP), às embaixadas brasileiras nos países membros da CPLP, às embaixadas dos países 195 

membros da CPLP no Brasil, à Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior (RIPES), bem 196 

como a instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, solicitando destas 197 

organizações a mais ampla divulgação”. f) Art. 4º, parágrafo 5º: substituição da expressão 198 

“sítio” por “site” – aprovada por unanimidade. g) Caput do art. 5º: substituição da expressão 199 

“45 dias” por “30 dias” – aprovada por unanimidade. h) § 2º, art. 5, apresentando nova 200 

redação: “Findo o prazo de inscrição e não havendo candidatos, as inscrições poderão ser 201 

reiniciadas, cabendo à Unidade Acadêmica solicitar à COGEP o lançamento de novo Edital” 202 

– aprovada por unanimidade. i) Inclusão de § 4 º ao art. 3º apresentando a seguinte redação: 203 
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“Quando necessário, o Edital especificará o horário de ocorrência dos eventos referentes ao 204 

Concurso” – aprovada por unanimidade. j) Inserção de inciso III ao Art. 6º, apresentando a 205 

seguinte redação: “Outros documentos especificados no Edital” – aprovada por unanimidade. 206 

l) §1º, art. 6º, apresentando nova redação: “Os documentos elencados nos incisos I, II e III 207 

deverão ser enviados preferencialmente por meio eletrônico, ou por outro meio, conforme 208 

especificado no Edital” – aprovada por unanimidade. m) Art. 7º, caput, emenda supressiva da 209 

expressão: “por uma Comissão Preliminar composta por 3 (três) professores, instituída” – 210 

aprovada por unanimidade. n) Art. 7º, parágrafo 1º, substituição da expressão “teve” por 211 

“tiver” – aprovada por unanimidade. o) Art. 7º, parágrafo 2º, apresentando nova redação: “O 212 

recurso interposto ao indeferimento da inscrição deverá ser enviado preferencialmente por 213 

meio eletrônico, ou por outro meio, conforme especificado no Edital” – aprovada por 214 

unanimidade. p) Art. 7º, parágrafo 3º, substituição da expressão “sítio” por “site” – aprovada 215 

por unanimidade. q) Art. 8º, parágrafo 1º, substituição da expressão “2 (dois)” por “1 (um)” e 216 

inclusão no fim da frase da expressão: “ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do art. 217 

10º” – aprovada por unanimidade. r) Art. 8º, parágrafo 2º, apresentando nova redação: “pelo 218 

menos 1 (um) dos membros suplentes deve ser externo ao quadro docente da Unilab” – 219 

aprovada por unanimidade. s) Art. 10º, parágrafo 1º, emenda supressiva da expressão: “salvo 220 

se não houver quórum para a realização de reunião convocada para sua constituição, devendo 221 

o assunto constar, expressa e obrigatoriamente, na pauta de convocação” – aprovada por 222 

unanimidade. Obs.: Ficará para aprovação posterior, os destaques a partir do Art. 11. f) 223 

Processos de redistribuição. Em virtude de não ter sido apreciada a minuta de resolução que 224 

trata sobre os critérios e procedimentos para a redistribuição de pessoal, o presidente propôs a 225 

aprovação dos seguintes termos: a) Que a portaria GR 957, de 22 de outubro de 2015, abrange 226 

apenas os processos de redistribuição de pessoal docente para a Unilab; b) Que os processos de 227 

remoção não serão afetadas pela referida portaria; c) Que serão efetivados os processos de 228 

redistribuição de candidatos aprovados em concurso público na Unilab e que já exercem a 229 

carreira docente em outra Instituição Federal de Ensino Superior; d) Dar prosseguimento às 230 

solicitações de redistribuição para a Unilab, por estrito interesse institucional, devidamente 231 

justificada. Posto isto, o presidente relatou o caso de solicitação de redistribuição de uma 232 
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docente da Universidade Federal da Bahia – UFBA, para atuar na comissão de implantação do 233 

Curso de Medicina no Campus dos Malês. Em seguida, o presidente encaminhou para votação 234 

o conjunto das medidas apresentadas, que obteve aprovação por unanimidade. VI - PALAVRA 235 

LIVRE: O presidente agradeceu o acolhimento que teve na Universidade e o apoio dado pelo 236 

conselho às ações institucionais do reitorado, em seguida fez votos de boas festas, desejando 237 

um bom ano a todos. VII – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, 238 

o presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às 239 

dezoito horas e quarenta e oito minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do 240 

Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada 241 

pelos Conselheiros. 242 
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