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Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2013, às dez horas e quinze minutos, na sede da UNILAB, em Redenção, 

realizou-se a 4ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, sob a presidência da 

Magnífica Reitora, Nilma Lino Gomes, e com o comparecimento dos conselheiros: Fernando Afonso Ferreira 

Junior - Vice-Reitor, Laura Aparecida da Silva Santos - Pró-Reitora de Administração, Plinio Nogueira Maciel 

Filho – Pró-Reitor de Planejamento, Wilma de Nazaré Baía Coelho – Pró-Reitora de Graduação, Andrea Gomes 

Linard - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Roberto Carlos da Silva Borges – Pró-Reitor de Políticas 

Afirmativas e Estudantis, Emília Soares Chaves - Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, George Leite 

Mamede – Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Aristeu Rosendo Pontes Lima - 

Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Monalisa Ferreira Valente - Diretora do Instituto de 

Humanidades e Letras, Daniel Freire de Sousa, representante docente do Instituto de Ciências da Saúde, Juan 

Carlos Alvarado Alcóce, representante docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Victor 

Emanuel Pessoa Martins representante docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomas 

Domingos, representante docente do Instituto de Humanidades e Letras; Daniela Queiroz Zuliani representante 

docente do Instituto de Desenvolvimento Rural, Maria Aparecida da Silva, Diretora da DEAAD, Nubia Moura 

Ribeiro, Diretora do Campus de São Francisco do Conde, Fábio Paulino de Oliveira, Francisco Weslay Oliveira 

Mendonça e Maria do Socorro Camelo Maciel, representantes dos servidores técnico-administrativos e Joana D’arc 

da Silva Feitosa representante dos discentes. Esteve presente ainda a Assistente do CONSUNI, Dayanna Scarcela 

da Silveira Lemos. Estiveram ausentes os conselheiros: Maria Vilma Coelho Moreira Faria, Rodrigo Aleixo Brito, 

Rosalina Semedo de Andrade, Bruno Okoudowa e Gislana Maria do Socorro M. do Vale. I – ABERTURA DOS 

TRABALHOS - Havendo quórum, a Senhora Presidente deu início a sessão submetendo a apreciação e votação a 

pauta do dia que foi aprovada por unanimidade. A Magnífica Reitora apresentou os novos conselheiros: Wilma de 

Nazaré Baía Coelho, Roberto Carlos da Silva Borges, Emília Soares Borges e ressaltou que a Professora Andrea 

Gomes Linard é a nova Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. Com a palavra, o Vice-Reitor deu as boas-vindas 

para os novos conselheiros. Novamente com a palavra, a Magnífica Reitora pediu desculpas e cientificou que 

conduzirá o primeiro momento da reunião e depois passará a Presidência ao Vice-Reitor, pois terá que se ausentar. 

II – ORDEM DO DIA – PROCESSOS – I - P 23282000683/2013-12- Aprovação do Regimento Interno da 

Comissão de Ética em Experimentação Animal - CEEA. Relatora: Andrea Gomes Linard. A relatora apresentou a 

Professora Juliana Jales que é vice coordenadora da Comissão de Ética em Experimentação Animal – CEAA e 

participou do processo de elaboração da minuta do regimento. Ainda com a palavra, a relatora informou que a 

CEAA possui atribuições normativas, deliberativas, consultivas e educativas na esfera de sua competência para 

estimular a reflexão sobre a ética na pesquisa, no ensino e extensão envolvendo animais, em cumprimento ao 

dispositivo da legislação vigente. O comitê está encarregado da avaliação ética e dos protocolos de pesquisa 

envolvendo animais ou amostras biológicas, desde que esteja em conformidade com padrões metodológicos e 

científicos reconhecidos, que seja realizado com a participação de pesquisadores e alunos da Unilab ou que 

mantenham convênio científico com a Universidade. A Conselheira ressaltou que o regimento buscou observar o 

disposto na Lei n° 11.794 que dispõe sobre o procedimento de uso científico de animais, além disso, o regimento 



buscou seguir o Decreto n° 6.899 que trata da composição do Conselho Nacional de Controle e Experimentação 

Animal. O Regimento descreve as atividades operacionais e a carga horária prevista. A palavra foi passada para 

veterinária que participou da construção do regimento, Professora Juliana Jales que fez o relato do processo de 

elaboração do Regimento. Com a palavra, a Conselheira Emília Chaves questionou sobre a carga horária da 

comissão, sugerindo que esta seja retirada do regimento devido às diversas atividades que os professores possuem. 

Em seguida o Conselheiro Daniel Freire alertou sobre o termo “amostras biológicas” e sugeriu que este seja 

modificado pelo termo “amostras biológicas de animais”. Com a palavra o Vice-Reitor ressaltou sobre os 

experimentos com animais domésticos, pois podem acarretar em alguns problemas no futuro e o comitê deve estar 

preparado para administrar esse tipo de questão. Após discussões, as referidas sugestões foram acatadas pela 

relatora que fará os ajustes necessários. Após votação, o Regimento Interno foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida, o Professor Luís Tomas Domingos sugeriu que um professor estrangeiro participe da comissão em pauta. 

A Magnífica Reitora reforçou que seria muito importante a participação de um professor estrangeiro na comissão já 

que a Unilab é uma Universidade de abrangência internacional. De posse da palavra, a Professora Andrea Linard 

afirmou que irá analisar o tema. II - P 23282000685/2013-01- Proposta de aprovação de Resolução que dispõe 

sobre a criação do Programa de Apoio a participação de discentes de graduação e pós-graduação stricto sensu em 

eventos. Relator: Fabio Paulino de Oliveira. O relator explicou que a proposta foi elaborada pela comissão criada 

para esta finalidade, regulamentada pela Portaria GR N° 107, de 20 de março de 2013. O conselheiro fez o relato de 

como a minuta foi elaborada e ressaltou que alguns pontos ficaram em aberto no que tange ao período para 

solicitação de documentação, o quantitativo de estudantes que poderiam receber o auxílio para eventos de 

organização estudantil e a contemplação ou não dos estudantes de pós-graduação latu sensu. Com a palavra, o 

Vice-Reitor pediu vistas ao processo, considerando que a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis ainda 

está em processo de estruturação. O Professor Fernando Afonso cientificou que realizará um trabalho de parceria 

com o Professor Roberto Borges de análise da minuta em pauta. Às onze horas e onze minutos a Magnífica Reitora 

passou a Presidência da sessão ao Vice-Reitor que deu seguimento a pauta. III - P 23282000707/2013-25- 

Homologação de resultado do concurso público referente ao edital n° 17/2013, Setor de Estudo: Métodos 

Computacionais. Relator: George Leite Mamede. O relator apresentou o resultado elaborado pela comissão 

julgadora onde todos os candidatos foram eliminados, o concurso contava com quatro candidatos escritos, onde 

apenas dois comparecem a prova escrita, dos quais um saiu reprovado e o último obteve reprovação na prova 

didática com a média de 6,2. Com a decisão de que as inscrições serão abertas novamente, o resultado foi aprovado 

por unanimidade. IV - P 23282000706/2013-81- Recurso referente ao indeferimento de inscrição de candidato a 

vaga de professor efetivo, Edital n° 23/2013, Setor de Estudo: Química Analítica. Candidatas: Beatriz Almeida 

Colares e Analice de Fátima Nunes Torres. Relator: Aristeu Rosendo Pontes Lima. De posse da palavra, o 

Professor cientificou que as candidatas tiveram as suas inscrições indeferidas, pois apresentaram no ato da inscrição 

o comprovante de agendamento e não de pagamento, entretanto, no ato do recurso constam os extratos das contas 

bancárias das candidatas, com os pagamentos realizados dentro do prazo estabelecido. Após votação a matéria em 

epígrafe foi aprovada por unanimidade. V - P 23282000657/2013-86- Recurso de indeferimento de inscrição de 

candidato a vaga de professor efetivo, edital n° 49/2013, Setor de Estudo: Língua Portuguesa. Relatora: Monalisa 

Valente Ferreira. A conselheira informou que a candidata Marisa Angélica Paiva Brito não apresentou o 

comprovante de pagamento de inscrição no ato de entrega dos documentos e cientificou que no recurso consta o 

comprovante de pagamento, entretanto que este datado no dia 17 de junho de 2013,  data posterior ao prazo 

estabelecido no edital para inscrições que era de 07 de junho de 2013. Após votação, o recurso foi indeferido por 

unanimidade. O Vice-Reitor passou a Presidência da Sessão a Professora Andrea Gomes Linard que deu 



prosseguimento a pauta. VI - P 23282000701/2013-38- Sugestão de membros para comissão julgadora do concurso 

público para provimento efetivo de vagas de carreira de magistério superior, edital n° 16/2013. Setor de Estudo: 

Métodos Quantitativos em Ciências Sociais Aplicadas. Relator: Fernando Afonso Ferreira Junior. O conselheiro 

relator apresentou sugestão de comissão julgadora para o referido concurso. Como titulares estão: Mario Fernandes 

Biague (Adjunto I)- UNILAB, Mário Otávio Sales (Associado) - FATEC-CARAPICUIBA/SP, Olimpio Murilo 

Capeli (Pleno I) - FATEC-SÃO CAETANO DO SUL/SP; suplentes: Carlos Alberto Caceres Coaquira (Visitante) – 

UNILAB e Kilmer Coelho Campos (Adjunto II) - UFC; secretário: Hugo Silvestre Consciência (Adjunto I) - 

UNILAB. Após discussões e votação, a matéria em epígrafe foi aprovada por unanimidade.  VII - P 

23282000995/2013-37- Solicitação de Progressão funcional de Professor Adjunto I para Professor Adjunto II – 

Maria Vilma Coelho Moreira Faria. Relator: Fernando Afonso Ferreira Junior.  O Vice-Reitor realizou 

apresentação do processo de progressão funcional iniciado em 04 de dezembro de 2012, julgada por uma comissão 

da Universidade Federal do Ceará e que teve como parecer que a candidata seja considerada apta para progredir 

horizontalmente da referência I para referência II, na classe de professor adjunto da UNILAB. Após discussões e 

votação o referido parecer foi aprovado por unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A 

Presidência da sessão foi retomada pelo Vice-Reitor que deu seguimento a pauta passando a palavra para 

Conselheira Laura Santos que informou que a UNILAB está gerenciando a folha de pagamento dos servidores, 

processo que antes era realizado pela UFC e que os servidores que estavam realizando essas atividades naquela 

Universidade, já estão trabalhando na UNILAB. O Professor Fernando Afonso parabenizou a Pró-Reitora pelo 

trabalho desenvolvido com empenho. IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: Com a palavra, o 

Presidente informou que está sendo elaborado um calendário para realização das reuniões mensais do CONSUNI, 

com o intuito de que os conselheiros se programem com antecedência para incluir pontos de pauta nas sessões. O 

Vice-Reitor cientificou que no dia corrente ocorrerá uma reunião com a administração superior para planejamento 

do Campus de São Francisco do Conde/BA. Ainda com a palavra, o Conselheiro Fernando Afonso informou que 

ele e a Professora Nilma Gomes estão planejando realizar visitas as Pró-Reitorias, Diretorias e conversar com 

técnicos administrativos e docentes, com prazo estipulado até dezembro. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a 

sessão às onze horas e quarenta e dois minutos. Para constar, eu, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos, Secretária 

ad hoc, Assistente do Conselho, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será 

assinada pelos conselheiros.  

 


