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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2016, às quatorze horas e treze minutos, no 2 

Campus da Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 35ª 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 

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

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

Graduação, Edson Borges – Pró-Reitor de Relações Institucionais, Rafaella Pessoa Moreira 9 

– Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Alexandre Cunha Costa – Pró-Reitor de Políticas 10 

Afirmativas e Estudantis, Emília Soares Chaves Rouberte – Diretora do Instituto de 11 

Ciências da Saúde, George Leite Mamede – Diretor do Instituto de Engenharias e 12 

Desenvolvimento Sustentável, Lívia Paulia Dias Ribeiro – Diretora do Instituto de Ciências 13 

Exatas e da Natureza, Leandro de Proença Lopes – Substituto do Diretor do Instituto de 14 

Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto de 15 

Ciências Sociais Aplicadas, Francisco Nildo da Silva – Diretor do Instituto de 16 

Desenvolvimento Rural, Matilde Ribeiro – Diretora do Campus dos Malês que participou da 17 

reunião através do recurso de videoconferência, Maria Aparecida da Silva – Diretora da 18 

Educação Aberta e a Distância, Daniel Freire de Sousa – Representante Docente do Instituto 19 

de Ciências da Saúde, João Francisco da Silva Filho – Suplente da Representante Docente 20 

do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Jeannette Filomeno Pouchain Ramos – 21 

Suplente do Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras, Carlos Eduardo 22 

Barbosa, Elaine Vigianni Oliveira Teixeira e Raimundo Hericksson Paiva Rebouças – 23 

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos, Elineuza dos Santos Ferreira – 24 

Suplente do Representante dos Servidores Técnico-Administrativos do Campus dos Malês, 25 

Didier Té e Jannieiry Cardoso Maciel Araújo – Representantes Discentes, Eric Rennan 26 

Tabosa dos Reis – Suplente dos Representantes Discentes. Ausências: Juan Carlos 27 

Alvarado Alcócer – Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 28 

Sustentável, Maria Clarete Cardoso Ribeiro – Representante Docente do Instituto de 29 
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Desenvolvimento Rural, Marcos Carvalho Lopes – Representante Docente do Campus dos 30 

Malês e Iuri Santos Silva do Rosário – Representante Discente do Campus dos Malês. I – 31 

ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo quórum, o senhor presidente cumprimentou os 32 

presentes e declarou aberta a sessão. O Presidente informou ao plenário que recebeu da 33 

comunidade discente a indicação de seus representantes no Conselho, que cumprirão mandato 34 

de um ano, conforme processo eleitoral havido. Os titulares são os acadêmicos Didier Té, 35 

Jannieiry Cardoso Maciel Araújo, Iuri Santos Silva do Rosário e Darlan Shelber Cavalcante 36 

Saraiva. Os suplentes são: Francisco Felipe Peixoto, Eric Rennan Tabosa dos Reis, Rita de 37 

Cássia Alencar da Silva e Marcelo Lenz Lopes. Anunciou a presença da servidora Elineuza 38 

dos Santos Ferreira suplente do representante dos servidores técnico-administrativos do 39 

Campus dos Malês e do professor Leandro de Proença Lopes, representando o Diretor do 40 

Instituto de Humanidades e Letras que se encontra de férias. O presidente então deu as boas-41 

vindas a todos os citados. II – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O senhor 42 

presidente fez as seguintes comunicações: a) A secretaria do conselho por orientação da 43 

presidência orientou os conselheiros sobre a participação dos suplentes nas sessões. Os 44 

mesmos participarão somente em substituição ao titular. A medida se dá pela limitação de 45 

espaço físico. O conselheiro Carlos Eduardo Barbosa indagou sobre a possibilidade de 46 

transferência do equipamento para uma sala de reuniões no Campus das Auroras. O 47 

presidente salientou que o impedimento se dava pelo fato da sala atual ser utilizada para 48 

outras reuniões por videoconferência, inclusive para atividades de educação a distância. b) 49 

Informou que foram constituídas as comissões especiais de legislação e recursos 50 

administrativos e a de orçamento, obras e patrimônio, faltando apenas a indicação dos 51 

representantes discentes conselheiros. Esclareceu que para garantir o bom andamento dos 52 

trabalhos, era necessário o envio das matérias com antecedência, principalmente quando se 53 

tratassem de matéria legislativa ou de recurso, ou relativas a patrimônio, para que pudessem 54 

tramitar pelas comissões, antes de serem incluídas na pauta do Conselho. c) Deu ciência ao 55 

Conselho que recebeu do Secretário da SESU (Secretaria de Educação Superior), professor 56 

Jesualdo Pereira Farias, um expediente solicitando apoio das universidades para identificar 57 

possíveis focos do mosquito Aedes aegypti nas dependências dos Campi, buscando o apoio de 58 
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toda a comunidade acadêmica e gestores. A conselheira Rafaella Pessoa Moreira 59 

complementou informando que a Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura está se 60 

mobilizando no sentido de promover alguma ação emergencial ou projeto para ser 61 

desenvolvido na região. O presidente solicitou, portanto, o envolvimento efetivo das unidades 62 

e das pró-reitorias nesta ação. d) Deu ciência que, com muita alegria, foi concedido com 63 

formatura especial, o grau de administrador público a dois estudantes do Instituto de Ciências 64 

Sociais Aplicadas - ICSA, para ingresso em programa de mestrado, sendo um na 65 

Universidade de São Paulo e o outro na Universidade Federal do Paraná. O presidente 66 

registrou as congratulações aos estudantes e ao ICSA. e) Informou que conforme previamente 67 

apresentado ao Conselho, prossegue o trabalho da Pró-Reitoria de Planejamento – Proplan 68 

para a formulação do modelo de descentralização do orçamento, onde houve uma discussão 69 

prévia com os pró-reitores e serão convidados os diretores de unidades para dar suas 70 

contribuições. Após análise da comissão de orçamento, obras e patrimônio, a matéria será 71 

submetida à apreciação do Conselho. f) Comunicou que a Unilab conseguiu a execução de 72 

quase 100% (cem por cento) do orçamento do ano de 2015, sem devolução de recursos ao 73 

tesouro e que oportunamente o Conselho receberá uma prestação de contas. O presidente 74 

solicitou que os pró-reitores Plínio Nogueira Maciel Filho e Thiago de Albuquerque Gomes 75 

informassem sobre as aquisições de equipamentos de laboratório de ensino. Foi informado 76 

que em 2015, foi gasto o montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e para 2016 já 77 

foi encaminhado para processo de licitação o montante de R$ 3.300.000,00 (três milhões e 78 

trezentos mil reais) para aparelhamento dos laboratórios. O presidente registrou o importante 79 

trabalho realizado pelo vice-reitor e agradeceu a participação efetiva dos diretores e 80 

professores neste trabalho. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O 81 

conselheiro Carlos Eduardo Barbosa questionou se havia alguma parceria firmada com 82 

instituições da Bahia, para dar suporte ao curso de medicina em São Francisco do Conde. A 83 

conselheira Emília Soares Chaves Rouberte informou que já está sendo negociado com a 84 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), inclusive na tentativa de agilizar a formação da 85 

comissão de implantação do curso no Campus dos Malês. O pró-reitor Edson Borges 86 

mencionou sobre os acordos de cooperação que a Pró-Reitoria de Relações Institucionais 87 
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estava tentando firmar com as prefeituras no estado da Bahia e as dificuldades encontradas. 88 

Informou também sobre as negociações que fez no sentido de sanar os problemas relativos ao 89 

transporte público no Campus dos Malês no período noturno. A solução apresentada seria que 90 

a saída dos ônibus acontecesse de dentro do Campus da Unilab, mas aguarda-se uma resposta 91 

do órgão competente. Ainda em relação ao curso de medicina, a conselheira Emília Soares 92 

Chaves Rouberte informou que na semana seguinte ocorreriam os primeiros concursos para 93 

professores das vagas já aprovadas. O presidente complementou informando que prosseguem 94 

os entendimentos com os prefeitos dos municípios da região do Maciço, no sentido de 95 

estabelecer a forma de trabalho desses professores que poderão atuar nas unidades de saúde 96 

destes municípios. O conselheiro Aristeu Rosendo Pontes Lima informou sobre uma reunião 97 

que ocorreu em 21 de janeiro com o professor Jesualdo Pereira Farias, Secretário da SESU e a 98 

comissão de novas universidades das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), onde 99 

foi apresentada a "Carta de Santo André" do grupo das novas universidades federais 100 

brasileira, que traz as principais demandas, como o plano desenvolvimento das universidades 101 

brasileiras. Uma nova reunião foi marcada com este grupo para o final de fevereiro e na 102 

ocasião será discutido sobre um acordo de cooperação para revalidação e reconhecimento dos 103 

diplomas de graduação e pós-graduação emitidos no exterior, ficando a cargo da Unilab fazer 104 

uma proposta da minuta de acordo. O conselheiro Francisco Nildo da Silva informou sobre as 105 

atividades realizadas no trimestre da integração, com ênfase na Gincana da Integração, que 106 

teve oficina de computação, oficina de dança, palestras, torneio internacional de futsal 107 

masculino, torneio internacional de vôlei feminino, festival de comidas típicas dos países 108 

lusófonos e duas festas culturais. Salientou que embora tenha sido um curto período, as 109 

atividades foram intensas e tiveram grande participação da comunidade discente e solicitou 110 

registro da importância do trimestre da integração para a universidade. IV – OUTROS 111 

ASSUNTOS – a) Calendário de reuniões do Consuni para 2016. O assunto foi discutido e 112 

diante da impossibilidade de alguns conselheiros de participação em dias específicos, o 113 

presidente propôs a alternância de dias da semana, entre quartas e quintas-feiras, sempre na 114 

última semana do mês. Devido a um compromisso institucional envolvendo a presidência do 115 

Conselho, foi acertado que em fevereiro a reunião ocorreria no dia 22. A proposta foi 116 
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colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. b) Definição de procedimento para 117 

eleição do representante da sociedade civil no Consuni. O presidente esclareceu que o estatuto 118 

da Unilab em seu Art. 25 que dispõe sobre a constituição do Conselho Universitário 119 

(Consuni), em seu inciso VIII estabelece: “1 (um) representante da Sociedade Civil, 120 

escolhido, com o respectivo suplente, pelos membros do Conselho Universitário (Consuni) ”. 121 

O presidente explicou que a inclusão desse assunto na pauta foi motivada pela solicitação de 122 

dois interessados de Redenção que requerem sua inscrição para ocupação desta vaga e que há 123 

uma dificuldade de deliberar sobre a matéria, uma vez que não há critério definido para esta 124 

escolha. Desta forma, a matéria foi trazida ao plenário para deliberarem sobre qual 125 

procedimento e critérios serão adotados para escolha deste membro. O assunto foi 126 

amplamente discutido e foram apresentadas várias sugestões. Diante da complexidade do 127 

tema, o presidente apresentou a seguinte proposta: criação de uma comissão especial de 128 

estudo para propor os procedimentos e critérios de escolha do representante da sociedade civil 129 

no Consuni, que resultará numa proposta de resolução a ser avaliada pela comissão especial 130 

de legislação e recursos administrativos, e posteriormente submetida à apreciação do 131 

Conselho Universitário. A proposta foi aprovada pela maioria e teve uma abstenção. A 132 

comissão terá a seguinte composição: Jeannette Filomeno Pouchain Ramos, representando os 133 

docentes; Elaine Vigianni Oliveira Teixeira, representando os técnico-administrativos; Didier 134 

Té, representando os discentes. c) Em seguida, o presidente solicitou autorização do plenário 135 

para inclusão de uma matéria de caráter urgente, que se trata da solicitação de alteração no 136 

Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP. A solicitação foi aprovada pela 137 

maioria e teve uma abstenção. Processo 23282.005692/2015-53, relatora: Albanise Barbosa 138 

Marinho. Foi distribuído aos conselheiros o parecer da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-139 

Graduação com a proposta de alterações e/ou inserções no Regimento Interno do Comitê de 140 

Ética em Pesquisa – CEP da Unilab, decorrentes do processo de renovação de registro do 141 

referido comitê junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da 142 

Saúde. Após a leitura do parecer, o presidente solicitou que a conselheira Albanise Barbosa 143 

Marinho apresentasse a matéria ao plenário. A conselheira justificou a proposta pela 144 

necessidade de adequação do documento com vistas à renovação do registro do CEP Unilab 145 
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junto ao órgão regulador. Por fim, a relatora solicitou que a conselheira Rafaella Pessoa 146 

Moreira complementasse as informações. O presidente encaminhou a matéria para discussão e 147 

não havendo manifestação, colocou em votação a aprovação em bloco das alterações 148 

mencionadas no parecer. A proposta foi aprovada pela maioria e teve uma abstenção. V – 149 

ORDEM DO DIA – a) Deliberação sobre a desvinculação dos cursos do Programa 150 

Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) do Instituto de Ciências 151 

Sociais Aplicadas (ICSA). Relatora: Maria Aparecida da Silva. Processo 152 

23282.000521/2016-19. O presidente solicitou que a conselheira Maria Aparecida da Silva 153 

apresentasse a matéria ao plenário. A conselheira relatou que recebeu uma comunicação da 154 

diretoria do ICSA informando sobre a desvinculação dos cursos do Programa Nacional de 155 

Formação em Administração Pública (PNAP) do referido instituto. A relatora esclareceu que 156 

a responsabilidade pela gestão de recursos, providências administrativas, prestação de contas 157 

para os órgãos de fomento é do coordenador Universidade Aberta do Brasil (UAB), ficando 158 

para o Instituto as questões acadêmicas relacionadas ao Núcleo Docente Estruturante (NDE), 159 

colegiado de curso e encaminhamentos pedagógicos. Por fim a relatora manifestou sua 160 

preocupação frente a situação apresentada e que na atual estrutura da Unilab os cursos 161 

precisariam estar vinculados a uma Unidade Acadêmica. A Diretora do ICSA se manifestou 162 

informando que o Conselho de Unidade avaliou e deliberou pela desvinculação dos cursos, 163 

uma vez que o Instituto não tinha nenhuma participação na gestão destes cursos. As 164 

preocupações apresentadas pela conselheira Maria Aparecida da Silva foram reforçadas pelas 165 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Albanise Barbosa Marinho, que tem uma situação 166 

similar, relacionada ao Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias 167 

Sustentáveis (MASTS); e pela Pró-Reitora de Pesquisa de Graduação, Andrea Gomes Linard, 168 

em razão principalmente do processo de reconhecimento de curso. O presidente ponderou que 169 

para decisões dessa magnitude o Reitor deve ser consultado, sob o risco de criação de uma 170 

crise institucional e repercussões externas negativa. O assunto foi trazido ao Conselho com o 171 

intuito de encontrar regras a respeito da matéria e dialogar com as instâncias envolvidas para 172 

encontrar uma solução administrativa até que haja uma regra geral. VI – 173 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o 174 
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comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezessete horas e 175 

cinquenta e seis minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a 176 

presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 177 

Conselheiros. 178 
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