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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2016, às quatorze horas e onze minutos, no 2 

Campus da Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 36ª 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, Albanise Barbosa Marinho – 7 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Carlos André Moura Barros – Substituto do Pró-8 

Reitor de Relações Institucionais, Rafaella Pessoa Moreira – Pró-Reitora de Extensão, Arte 9 

e Cultura, Alexandre Cunha Costa – Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, 10 

Emília Soares Chaves Rouberte – Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, George Leite 11 

Mamede – Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Lívia Paulia 12 

Dias Ribeiro – Diretora do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Maurílio Machado 13 

Lima Júnior – Diretor do Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade 14 

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

Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural, Maria Aparecida da Silva – Diretora da 16 

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

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

Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, João 19 

Francisco da Silva Filho – Suplente da Representante Docente do Instituto de Ciências 20 

Exatas e da Natureza, Jeannette Filomeno Pouchain Ramos – Suplente do Representante 21 

Docente do Instituto de Humanidades e Letras, Marcos Carvalho Lopes – Representante 22 

Docente do Campus dos Malês que participou da reunião através do recurso de 23 

videoconferência, Carlos Eduardo Barbosa, Elaine Vigianni Oliveira Teixeira e 24 

Raimundo Hericksson Paiva Rebouças – Representantes dos Servidores Técnico-25 

Administrativos, Didier Té – Representante Discente, Iuri Santos Silva do Rosário – 26 

Representante Discente do Campus dos Malês que participou da reunião através do recurso de 27 

videoconferência, Eric Rennan Tabosa dos Reis e Francisco Felipe Peixoto – Suplentes 28 

dos Representantes Discentes. Ausências: Andrea Gomes Linard – Pró-Reitora de 29 
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Graduação e Marlon Cristian Bastos da Silva – Representante dos Servidores Técnico-30 

Administrativos do Campus dos Malês. Ausências justificadas: Matilde Ribeiro – Diretora 31 

do Campus dos Malês e Maria Clarete Cardoso Ribeiro – Representante Docente do 32 

Instituto de Desenvolvimento Rural. I – ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo 33 

quórum, o senhor presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. O 34 

presidente deu boas-vindas ao discente Iuri Santos Silva do Rosário que participava de sua 35 

primeira sessão como representante discente do Campus dos Malês e solicitou a autorização 36 

do plenário para participar da sessão, como convidado, o professor Fábio Baqueiro. A 37 

solicitação foi aprovada por unanimidade. II – APROVAÇÃO DAS ATAS: Foi distribuída, 38 

em versão eletrônica, as atas da 26ª e 35ª sessão ordinária. O presidente colocou em discussão 39 

a ata da 26ª sessão ordinária e não havendo manifestação, encaminhou para a votação e foi 40 

aprovada pela maioria e teve duas abstenções. Em seguida, o presidente colocou em discussão 41 

a ata da 35ª sessão ordinária e não havendo manifestação, encaminhou para a votação, tendo 42 

sido aprovada por unanimidade. II – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O senhor 43 

presidente fez as seguintes comunicações: a) A Pró-Reitoria de Administração após consultas 44 

aos servidores e unidades acadêmicas e administrativas, elaborou o plano de capacitação de 45 

servidores que está em andamento. Solicitou ao pró-reitor Thiago de Albuquerque Gomes que 46 

fizesse um relato sobre o plano. O pró-reitor informou que o plano de capacitação para 2016 47 

trouxe algumas melhorias em relação ao de 2015, entre elas, a priorização de cursos internos, 48 

que visam atender a um número maior de pessoas com a utilização de menos recursos. Os 49 

servidores da Unilab poderão apresentar propostas de cursos que queiram e estejam aptos a 50 

ministrar. O conselheiro Carlos Eduardo Barbosa solicitou informações sobre o projeto de 51 

capacitação para especialização dos servidores técnico-administrativos, inclusive com 52 

parcerias entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Federal do Cariri 53 

(UFCA). Sobre este ponto, o conselheiro Aristeu Rosendo Pontes Lima, esclareceu que esse 54 

assunto foi levado pela Unilab ao Conselho de Reitores de Universidades Cearenses (Cruc) e 55 

que está sendo conversado sobre a construção de um acordo entre as universidades, para 56 

posterior negociação com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 57 

(Capes). b) Estão sendo estudados dois aspectos em relação ao orçamento: a descentralização 58 
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e a previsão das necessidades orçamentárias para este ano, sobretudo na parte de custeio, onde 59 

há uma necessidade relevante de recursos para completar o valor que será necessário para 60 

2016. Dentre os principais itens de custeio, estão a manutenção do Campus dos Malês, as 61 

despesas decorrentes da própria expansão da Unilab e a assistência estudantil. A necessidade 62 

de mais recursos foi levada ao conhecimento do Ministério da Educação (MEC), onde foram 63 

apresentadas as necessidades e valores, e a reitoria está acompanhando o encaminhamento dos 64 

pleitos. A reitoria conversará com as diretorias das unidades acadêmicas sobre os ajustes que 65 

face a situação sejam necessários, com o objetivo principal de preservar os recursos de 66 

investimentos. O pró-reitor Plínio Nogueira Maciel Filho complementou, informando que em 67 

2015 o orçamento foi de R$ 123.000.000,00 (cento e vinte e três milhões de reais) já com os 68 

cortes orçamentários e que para 2016 o orçamento inicial é de R$ 105.000.000,00 (cento e 69 

cinco milhões de reais) sem cortes, destacando a necessidade de uma boa gestão do 70 

orçamento. O pró-reitor Thiago de Albuquerque Gomes destacou a importância de dar ciência 71 

da situação ao MEC, pois a Unilab passou a usar recurso de capital e investimento para 72 

custear o funcionamento dos programas de auxílio, e não se pode criar despesas correntes com 73 

recursos de investimento por não ser um recurso garantido todos os anos. O conselheiro 74 

Francisco Felipe Peixoto questionou sobre a previsão de entrega das residências 75 

universitárias, pois isso reduziria os custos com os auxílios. O presidente informou que devido 76 

a atrasos nos pagamentos, a obra está atrasada e que mesmo que os prédios estivessem 77 

prontos, não teria imediata condição de uso pois ainda faltava a estrutura elétrica, de água, 78 

esgoto e acesso, cujo os projetos estão sendo feitos. Além disso, quando a moradia estiver 79 

sendo utilizada, haverá despesas para sua manutenção. Uma alternativa que está sendo 80 

estudada, seria o aluguel de espaços na região. III – COMUNICAÇÕES DOS 81 

CONSELHEIROS: O conselheiro Aristeu Rosendo Pontes Lima informou sobre o encontro 82 

das novas universidades que ocorrerá em 29 de fevereiro de 2016, onde será apresentado pela 83 

Unilab uma minuta de acordo de cooperação para revalidação e reconhecimento dos diplomas 84 

de graduação e pós-graduação emitidos no exterior. Também serão discutidos os andamentos 85 

do plano de desenvolvimento das novas universidades. Comentou ainda, sobre o encontro do 86 

Conselho de Reitores de Universidades Cearenses (Cruc) que ocorreu no último dia 29. 87 



 
         

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

UNILAB 
 

  

4 
 

Informou sobre o seminário de avaliação do Programa Pulsar, que foi criado com o objetivo 88 

de suprir as carências que os estudantes trazem do ensino médio e para apoio pedagógico. Na 89 

ocasião foi feita a avaliação do programa, que funcionou em 2015 como projeto piloto para as 90 

disciplinas de física e matemática, ligadas ao Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 91 

Sustentável e no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, e foi apresentada a possibilidade 92 

de expansão para outros cursos/institutos. Por fim, falou sobre a ideia de criação de um 93 

programa ambiental para a Unilab como forma de se adequar à legislação vigente e cumprir o 94 

seu papel social e pedagógico. Os Institutos foram convidados a indicar pessoas interessadas 95 

em discutir e trabalhar na institucionalização do programa. A conselheira Rafaella Pessoa 96 

Moreira informou sobre as ações que a Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex) 97 

desenvolveu na campanha Zika Zero que mobilizou servidores técnico-administrativos, 98 

terceirizados, docentes e discentes da universidade, com alcance nos municípios vizinhos. O 99 

conselheiro Francisco Nildo da Silva informou que houve a primeira reunião da comissão 100 

especial de legislação e recursos administrativos, onde foram iniciados os trabalhos, e 101 

destacou a ausência de representantes dos estudantes na referida comissão. A presidência se 102 

manifestou solicitando que os estudantes façam suas indicações. O conselheiro Francisco 103 

Felipe Peixoto relatou sobre o problema ocorrido com o Banco do Brasil em relação ao 104 

repasse dos auxílios dos estudantes e solicitou que a universidade tomasse providências 105 

administrativas, por se tratar de um problema recorrente. O pró-reitor Thiago de Albuquerque 106 

Gomes informou que está em negociação com o banco, no sentido de sanar estes problemas. 107 

O conselheiro Iuri Santos Silva do Rosário perguntou em relação aos auxílios dos alunos que 108 

ingressaram em 2014.1 mas que só iniciam a terminalidade em 2017.1. Foi informado pelo 109 

Diretor do Instituto de Humanidades e Letras, Maurílio Machado Lima Júnior que para estes 110 

casos, não haverá interrupção no pagamento dos auxílios. IV – ORDEM DO DIA – O 111 

presidente iniciou a ordem do dia com a inclusão de processos de progressão funcional e 112 

aprovação em estágio probatório. a) Processos de progressão funcional: foi submetida ao 113 

Conselho a aprovação em bloco, sem prejuízo de destaques, dos processos de progressão de 114 

funcional, conforme pareceres favoráveis emitidos pela CPPD. A proposta foi aprovada pela 115 

maioria e teve uma abstenção. Destaques: I- Progressão funcional de Professor Adjunto-A 116 
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nível I para Adjunto-A nível II da docente Susana Churka Blum, lotada no Instituto de 117 

Desenvolvimento Rural, processo 23282.007535/2015-82 – aprovado por unanimidade. II- 118 

Progressão funcional de Professor Adjunto nível III para IV do docente Francisco Nildo da 119 

Silva, lotado no Instituto de Desenvolvimento Rural, processo 23282.001288/2013-49 – 120 

aprovado com uma abstenção. III- Progressão funcional de Professor Adjunto-A nível I para 121 

Adjunto-A nível II da docente Jullyana Cristina Magalhães Silva Moura Sobczak, lotada no 122 

Instituto de Desenvolvimento Rural, processo 23282.005509/2015-10 – aprovado por 123 

unanimidade. IV- Progressão funcional de Professor Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível 124 

II da docente Claudia Regina Rodrigues Calado, lotada no Instituto de Humanidades e Letras, 125 

processo 23282.006441/2015-96 – aprovado por unanimidade. V- Progressão funcional de 126 

Professor Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II da docente Sandra Maria Guimarães 127 

Callado, lotada no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, processo 23282.007099/2015-41 – 128 

aprovado por unanimidade. b) Avaliação em estágio probatório: foi submetida ao Conselho 129 

a aprovação em bloco, sem prejuízo de destaques, das avaliações em estágio probatório, 130 

conforme pareceres favoráveis emitidos pela CPPD. A proposta foi aprovada pela maioria e 131 

teve três abstenções. Destaques: I- Aprovação em estágio probatório da docente Erika Helena 132 

Salles de Brito, lotada no Instituto de Ciências da Saúde, processo 23282.006864/2015-14 – 133 

aprovado por unanimidade. II- Aprovação em estágio probatório da docente Ana Caroline 134 

Rocha de Melo Leite, lotada no Instituto de Ciências da Saúde, processo 23282.007501/2015-135 

98 – aprovado com uma abstenção. III- Aprovação em estágio probatório da docente Rosalina 136 

Semedo de Andrade Tavares, lotada no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, processo 137 

23282.007344/2015-11 – aprovado com uma abstenção. IV- Aprovação em estágio probatório 138 

da docente Maria Auxiliadora Bezerra Fechine, lotada no Instituto de Ciências da Saúde, 139 

processo 23282.006216/2015-50 – aprovado por unanimidade. V - Aprovação em estágio 140 

probatório do docente Daniel Freire de Sousa, lotado no Instituto de Ciências da Saúde, 141 

processo 23282.007354/2015-56 – aprovado por unanimidade. VI- Aprovação em estágio 142 

probatório do docente Aristeu Rosendo Pontes Lima, lotado no Instituto de Ciências Exatas e 143 

da Natureza, processo 23282.003060/2015-55 – aprovado com uma abstenção. c) Aprovação 144 

ad referendum de mudança na titulação de Doutor para Mestre na seleção para 145 
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professor substituto dos setores de estudo Saúde do adulto/internato hospitalar (edital nº 146 

13/2016), e Atenção básica/semiotécnica e Atenção básica/semiologia aplicada à 147 

enfermagem (edital nº 14/2016). Relatora: Emília Soares Chaves Rouberte. Processo nº 148 

23282.001089/2016-83. O presidente solicitou que a conselheira Emília Soares Chaves 149 

Rouberte apresentasse a matéria ao plenário. A relatora justificou a solicitação pela urgência 150 

no preenchimento das vagas, onde não houve inscritos. O presidente colocou a matéria em 151 

discussão e não havendo manifestação, submeteu a votação sua decisão ad referendum do 152 

Conselho Universitário, a qual foi homologada por unanimidade pelo plenário. d) Aprovação 153 

ad referendum de mudança na titulação de Doutor para Mestre na seleção para 154 

professor substituto para o setor de Instalações Elétricas e Conversão Energética (edital 155 

001/2016). Relator: George Leite Mamede. Processo nº 23282.007939/2015-76. O 156 

presidente solicitou que o conselheiro George Leite Mamede apresentasse a matéria ao 157 

plenário. O relator justificou a solicitação pela urgência no preenchimento das vagas e que 158 

mesmo com a reabertura do edital, não houve inscritos. O presidente colocou a matéria em 159 

discussão e não havendo manifestação, submeteu a votação sua decisão ad referendum do 160 

Conselho Universitário, a qual foi homologada por unanimidade pelo plenário. e) Resolução 161 

que dispõe sobre os critérios regem os concursos docentes para viabilizar a participação 162 

de estrangeiros e brasileiros que residem no exterior. Processo 23282.000543/2015-06. O 163 

presidente informou que 34ª sessão ordinária do Conselho Universitário, realizada em 10 de 164 

dezembro de 2015, a resolução foi aprovada no seu conjunto. O assunto retornava à pauta do 165 

dia para continuidade da aprovação das partes e destaques. A discussão iniciou a partir do 166 

artigo 11 e os esclarecimentos foram prestados pelo convidado, professor Fábio Baqueiro, que 167 

participou da comissão que analisou o tema. Após ampla discussão, foi encaminhado para 168 

votação os seguintes destaques: a) Art. 11, inciso I, alínea d: inclusão da expressão “quando 169 

exigida” – proposta aprovada com 13 votos a favor, 7 votos contrários e 3 abstenções. b) Art. 170 

11, inciso I, alínea d: foram apresentadas duas propostas, onde em votação nominal cada 171 

conselheiro deveria optar entre “eliminatório” ou “classificatório”, conforme chamada 172 

nominal realizada pela secretária do Conselho. Relação dos conselheiros que votaram pela 173 

opção classificatório: 1. Aristeu Rosendo Pontes Lima, 2. Tomaz Aroldo da Mota Santos, 3. 174 
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Ana Caroline Rocha de Melo Leite, 4. Emília Soares Chaves Rouberte, 5. João Francisco da 175 

Silva Filho, 6. Raimundo Hericksson Paiva Rebouças, 7. Carlos Eduardo Barbosa, 8. George 176 

Leite Mamede, 9. Carlos André Moura Barros, 10. Francisco Felipe Peixoto, 11. Eric Rennan 177 

Tabosa dos Reis, 12. Plínio Nogueira Maciel Filho, 13. Thiago de Albuquerque Gomes, 14. 178 

Alexandre Cunha Costa, 15. Juan Carlos Alvarado Alcócer, 16. Rafaella Pessoa Moreira, 17. 179 

Albanise Barbosa Marinho, 18. Lívia Paulia Dias Ribeiro. Relação dos conselheiros que 180 

votaram pela opção eliminatório: 1. Jeannette Filomeno Pouchain Ramos, 2. Maurílio 181 

Machado Lima Júnior, 3. Rosalina Semedo de Andrade, 4. Didier Té, 5. Maria Aparecida da 182 

Silva. Relação das abstenções: 1. Francisco Nildo da Silva. Na totalização, foram 18 votos 183 

pela opção classificatório, 5 na opção eliminatório e 1 abstenção. Com este resultado, a alínea 184 

“d “ do inciso I, Art. 11, passará a ser a alínea “b “ do inciso II do mesmo artigo. Os 185 

conselheiros Juan Carlos Alvarado Alcócer e Francisco Nildo da Silva solicitaram registro de 186 

suas declarações de voto. 1. Declaração de voto do conselheiro Juan Carlos Alvarado Alcócer: 187 

“Não sei o que foi que decidiu o meu instituto, mas observo que tivemos uma divergência meu 188 

prezado diretor e eu. Observando ele votar por classificatório, eu posso perceber que o meu 189 

instituto decidiu pelo classificatório, posso estar enganado, mas eu vou votar em 190 

classificatório porque eu acho que eu represento os interesses do meu instituto, sempre eu 191 

representei e nunca vou deixar de representar, mas pessoalmente eu acho que seria muito 192 

mais rico para a instituição que fosse eliminatório o perfil exigido para todos os 193 

professores”. 2. Declaração de voto do conselheiro Francisco Nildo da Silva: “A minha 194 

opinião de ser abstenção é porque perde o sentido no pode ser. ‘Pode ser’, aí então fica 195 

eliminatório ou não, com certeza não vai nem ser feito. Então por isso que essa segunda 196 

decisão perdeu a importância, a meu ver. Por isso que me abstive”. c) Emenda supressiva da 197 

expressão “entrevista” do caput do artigo 11 – proposta aprovada por unanimidade. Na sessão 198 

seguinte será retomada a discussão a partir do parágrafo primeiro do artigo 11, que embora 199 

tenha iniciado a discussão, não foi votado. V – OUTROS ASSUNTOS: O presidente 200 

esclareceu sobre a menção que foi feita da necessidade de um regimento interno para o 201 

Conselho Universitário. Na proposta que se discute sobre estauto e regimento, a ideia é fazer 202 

um regimento geral que regule o funcionamento de todos os órgãos colegiados da 203 
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universidade. Informou que os trabalhos das comissões está avançando e que na semana 204 

seguinte se reunirá com as comissões para discutir o início das audiências públicas e sua 205 

sistemática. Mencionou que conforme disposto no estatuto atual da Unilab, cabe ao reitor 206 

apresentar ao Conselho Universitário um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 207 

Desta forma, ouvido o reitorado, está em fase de finalização a proposta de um PDI que será 208 

apresentado ao Conselho Universitário para posteiror discussão com a comunidade e depois 209 

retornará ao Conselho para deliberação. Por fim, esclareceu que concluídas todas estas ações, 210 

segue-se então a eleição para novo reitor, com estimativa para junho de 2016. VI – 211 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o 212 

comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezoito horas e sete 213 

minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, 214 

assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 215 
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