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ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

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

Campus das Auroras, em Redenção/CE, realizou-se a 41ª 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 Albuquerque 5 

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

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

Marinho – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Edson Borges – Pró-Reitor de Relações 8 

Institucionais, Rafaella Pessoa Moreira – Pró- Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Alexandre 9 

Cunha Costa – Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emília Soares Chaves 10 

Rouberte – Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, George Leite Mamede – Diretor do 11 

Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Lívia Paulia Dias Ribeiro – Diretora 12 

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

Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do 14 

Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Francisco Nildo da Silva – Diretor do Instituto de 15 

Desenvolvimento Rural, Matilde Ribeiro – Diretora do Campus dos Malês – presente por 16 

videoconferência, Maria Aparecida da Silva – Diretora da Educação Aberta e a Distância, 17 

Daniel Freire de Sousa – Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde, Antônio 18 

Roberto Xavier – Representante Docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Juan 19 

Carlos Alvarado Alcócer – Representante Docente do Instituto de Engenharias e 20 

Desenvolvimento Sustentável, João Francisco da Silva Filho – Representante Docente do 21 

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomás Domingos – Representante Docente 22 

do Instituto de Humanidades e Letras, Maria Ivanilda de Aguiar  – Representante Docente do 23 

Instituto de Desenvolvimento Rural, Carlos Eduardo Barbosa Representante dos Servidores 24 

Técnico-Administrativos, Cantídio Guilherme Studart Guimarães Filho, Paulo César 25 

Farias Lima e Elineuza dos Santos Ferreira – Suplentes dos Representantes dos Servidores 26 

Técnico-Administrativos, Iuri Santos Silva do Rosário – Representante Discente do Campus 27 

dos Malês – por videoconferência. Ausências: Aristeu Rosendo Pontes Lima – Vice-Reitor 28 

(ausência justificada), Vânia Maria Ferreira Vasconcelos – Representante Docente do 29 
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Campus dos Malês, Francisco Felipe Peixoto, Didier Té e Jannieiry Cardoso Maciel Araújo 30 

– Representantes Discentes. I – ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo quórum 31 

regulamentar, o senhor presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. Em 32 

seguida, justificou que a ausência do Vice-Reitor, Aristeu Rosendo Pontes Lima, se deu em 33 

razão de serviços fora da sede da Unilab – Universidade Oeste da Bahia e, em seguida, reunião 34 

da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, em 35 

Cuiabá. Por oportuno, solicitou autorização ao plenário para a participação dos servidores 36 

Gustavo Alves de Lima Henn e Rodolfo Pereira da Silva a fim de que estes auxiliassem nas 37 

discussões de matérias da ordem do dia. Diante do parecer favorável, o senhor presidente deu 38 

boas-vindas aos servidores. II – APROVAÇÃO DAS ATAS : Foram distribuídas, previamente, 39 

em versão eletrônica, as atas da 7ª, 8ª e 11ª sessões extraordinárias do Conselho Universitário, 40 

bem como as atas da 33ª e 40ª sessões ordinárias do referido Conselho. Foi colocada para 41 

discussão e votação a ata da 7ª sessão extraordinária, sendo aprovada por unanimidade. Em 42 

seguida, foi colocada para discussão a ata da 8ª sessão extraordinária, sendo aprovada por 43 

unanimidade. Foi colocada para discussão e votação a ata da 11ª sessão extraordinária, sendo 44 

aprovada pela maioria dos presentes com uma abstenção.  Em seguida, foi colocada para 45 

discussão e votação a ata da 33ª sessão ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Finalmente, 46 

foi colocada para discussão e votação a ata da 40ª sessão ordinária, sendo aprovada pela maioria 47 

dos presentes com uma abstenção. III – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O senhor 48 

presidente fez as seguintes comunicações: a) Serão retomadas as sessões de discussão do 49 

Estatuto. Será realizada uma sessão extraordinária para discussão de matéria referente a 50 

proposta de reformulação do Estatuto, disponibilizada pela Comissão de Reforma do Estatuto, 51 

no dia 04 de agosto de 2016, quinta-feira, às 13h. b) O professor Rodrigo Ordine Graça deixará 52 

a Chefia de Gabinete a pedido, para conclusão do seu programa de Pós-Doutorado. Em seu 53 

lugar, a professora Andrea Muraro assumirá a Chefia de Gabinete da Reitoria da Unilab. IV – 54 

COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS:  a) O conselheiro Edson Borges comunicou 55 

sobre sua ida ao Centro de Referência dos Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará, 56 

acompanhando uma aluna da Unilab, para apoio a respeito das acusações realizadas pelo 57 

jornalista Donizete Arruda sobre a associação dos alunos da Unilab aos terroristas do Estado 58 
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Islâmico. A Diretora do Centro de Referência indicou que fosse realizada a abertura de um 59 

boletim de ocorrência. Posteriormente será dada a entrada numa ação contra o jornalista no 60 

Ministério Público Federal. b) A conselheira Maria Aparecida da Silva informou sobre a 61 

aprovação de dois novos cursos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 62 

Superior – Capes: Especialização em Gestão de Recursos Hídricos e Especialização em Saúde 63 

da Família. c) O conselheiro Francisco Nildo da Silva comunicou ao plenário sobre a realização 64 

da IV Semana da Agricultura. A realização do evento busca discutir na universidade e toda a 65 

sociedade os rumos e técnicas da agricultura na região. d) A conselheira Rafaella Pessoa 66 

Moreira sumariou o evento “I Festival das Culturas”: Houve a participação de uma delegação 67 

de Moçambique. Diversas atividades foram realizadas como palestras, oficinas e apresentações 68 

artísticas. Cerca de 1000 pessoas participaram do evento por dia na região do Maciço de 69 

Baturité e 550 pessoas em São Francisco do Conde. A comunidade externa à Universidade 70 

também atuou no evento. Por fim, a conselheira agradeceu a participação dos setores da Unilab 71 

e renovou os votos para que o evento cresça. V – ORDEM DO DIA: a) Aprovação ad 72 

referendum da Resolução nº 13/2016 que altera a Resolução nº 08/2015 que estabeleceu o 73 

número de vagas a serem ofertadas para o período letivo 2016.1 nos cursos de graduação 74 

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 75 

Processo nº 23282.006768/2016-49. A palavra foi passada à conselheira Andrea Gomes Linard 76 

para que esta relatasse a matéria. De acordo com a conselheira, foi necessário realizar uma 77 

alteração na Resolução nº 08/2015 em virtude do conjunto de Resoluções que discriminam as 78 

vagas ofertadas nos processos seletivos. Essas Resoluções são os documentos utilizados para 79 

fins de prestação de contas, junto ao Ministério da Educação, no que se refere as vagas que a 80 

Unilab oferta em seus processos seletivos de estudantes nacionais e estrangeiros. Posto isso, a 81 

palavra então foi passada ao senhor Rodolfo Pereira da Silva, da Coordenação de Políticas de 82 

Acesso e Seleção de Estudantes, para fazer o detalhamento da matéria. De acordo com o 83 

Coordenador, a alteração no número de vagas a serem ofertadas pela Unilab foi solicitada pela 84 

Diretoria do Campus dos Malês. Em memorando, a direção do Campus informou sobre as 85 

dificuldades enfrentadas e que afetariam o recebimento de novos estudantes, tais como: 86 

capacidade máxima de uso das salas de aula, esgotamento na condição de atendimento do 87 
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restaurante universitário e problemas na estrutura do atual prédio do Campus dos Malês. 88 

Estavam previstas 360 vagas para o ingresso em 2016.1 no referido Campus. Com a 89 

reformulação da Resolução, foram retiradas as vagas destinada aos Malês, ficando estabelecido 90 

que o ingresso para o trimestre 2016.1 da Unilab ocorrerá apenas no Ceará, com a oferta de 740 91 

vagas. Na sequência, o senhor presidente abriu o bloco para discussão. Finalizados os 92 

esclarecimentos, após extensa discussão, a Resolução nº 13/2016 foi votada e aprovada pela maioria 93 

dos votos, com três abstenções. b) Minutas de Resolução sobre oferta de vagas: I- Minuta de 94 

Resolução que estabelece o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no período 95 

letivo 2016.2 nos cursos de graduação da UNILAB. Processo nº 23282.006829/2016-78. II- 96 

Minuta de Resolução que estabelece o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso 97 

no período letivo 2017.1 nos cursos de graduação da UNILAB. Processo nº 98 

23282.006830/2016-01. Por se tratar de situação análoga, as matérias foram analisadas em 99 

conjunto. Com a palavra, a conselheira Andrea Gomes Linard apresentou as referidas minutas. 100 

De acordo com a conselheira, as minutas apresentam as tratativas de ingressantes, cursos e 101 

vagas para os respectivos períodos letivos. A análise com antecedência da matéria justifica-se 102 

em decorrência de providencias logísticas a serem tomadas pela Pró-reitoria de Graduação para 103 

a execução de processos seletivos de estudantes internacionais e para a vinculação da Unilab 104 

ao Sisu. A palavra então foi passada ao senhor Rodolfo Pereira da Silva para que realizasse o 105 

detalhamento das minutas. Segundo o senhor Rodolfo Pereira da Silva, as vagas expostas nas 106 

minutas serão apresentadas nos editais de seleção internacionais, nos de segundo ciclo e 107 

também no Sisu. Para o período 2016.2 serão ofertadas 900 vagas, dentre elas, 360 são para a 108 

Bahia. Pela primeira vez serão ofertadas mais vagas para a seleção internacional em relação ao 109 

Sisu, com um total de 53,78% das vagas. Resumo do quadro de vagas para o período 2016.2: 110 

256 vagas para o Sisu, 324 vagas para os estudantes estrangeiros, 320 para editais de 2º ciclo. 111 

Para o período 2017.1 serão ofertadas 1.100 vagas. A diferença de 200 vagas em relação ao 112 

período anterior dar-se-á em razão do ingresso de novos alunos nas licenciaturas do Instituto de 113 

Ciências Exatas e da Natureza – ICEN. Resumo do quadro de vagas para o período 2017.1: 336 114 

vagas para o Sisu, 444 vagas para os estudantes estrangeiros, 320 para editais de 2º ciclo. As 115 

vagas remanescentes dos processos de seleção internacional serão remanejadas para o Sisu. As 116 
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propostas, em conjunto, foram postas em discussão e em seguida ocorreu a votação, aonde 117 

foram aprovadas pela maioria dos conselheiros e teve três abstenções. c) Calendários 118 

Universitários 2016 (Trimestral e Semestral). Processo nº 23282.006770/2016-18. A 119 

palavra foi passada à conselheira Andrea Gomes Linard para que esta relatasse a matéria. De 120 

acordo com a conselheira, as proposições de calendários universitários são para o ano letivo de 121 

2016. No atual momento, a Unilab encontra-se em déficit em relação ao ano letivo e o civil. 122 

Foram encaminhadas ao conselho duas versões de calendário: um calendário para o regime 123 

trimestral e outro para o regime semestral, ambos com data de início agendada para o dia 05 de 124 

setembro de 2016. O calendário integrado ao regime semestral foi proposto devido a entrada de 125 

novos alunos em setembro de 2016. Os novos alunos seriam beneficiados tendo em vista o 126 

processo de transição de regimes no qual a Universidade está. Esta foi uma decisão tomada em 127 

conjunto pela Comissão de Transição de Regime Acadêmico. Diante do exposto, a palavra 128 

então foi passada ao senhor Gustavo Alves de Lima Henn, da Coordenação de Ensino de 129 

Graduação, para fazer o detalhamento da matéria. De acordo com o Coordenador, os 130 

calendários foram amplamente divulgados entre os coordenadores de curso para que estes 131 

apresentassem suas contribuições. Nesse sentido, as sugestões foram acatadas, gerando novas 132 

versão que também foram revisadas. O Coordenador atentou para o fato de que os calendários 133 

foram formulados levando-se em consideração o Ofício Circular nº 07/2016, do Ministério da 134 

Educação, o qual trata dos feriados e pontos facultativos para entidades da administração 135 

pública federal. Segundo o referido Ofício, os feriados municipais não se estendem às 136 

Instituições Federais de Ensino. Em complemento, a conselheira Andrea Gomes Linard 137 

informou aos conselheiros sobre a inserção do congresso estudantil nos calendários em pauta, 138 

a pedidos dos alunos da Unilab, bem como a IV semana universitária, ambos os eventos serão 139 

considerados dias não letivos. Concluindo sua apresentação, a conselheira informou que os 140 

calendários ainda foram encaminhados à Diretoria de Tecnologia da Informação, à Diretoria de 141 

Registro e Controle Acadêmico e à Coordenação de Políticas de Acesso e Seleção de 142 

Estudantes, para que estes órgãos os conferissem naquilo que os cabe. Suas sugestões também 143 

foram acatadas, gerando novas versão que também foram revisadas. Na sequência, a matéria 144 

foi colocada em discussão. A conselheira Lívia Paulia Dias Ribeiro sugeriu que o semestre 145 
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2016.2 tivesse início em 13 de fevereiro de 2017, enquanto o conselheiro George Leite Mamede 146 

sugeriu que o semestre 2016.2 tivesse início em 20 de fevereiro de 2017. Após os conselheiros 147 

elencarem suas opiniões e impressões, encaminhou-se os calendários para votação com a 148 

sugestão do conselheiro George Leite Mamede, decidida de comum acordo. O calendário 149 

semestral para o ano letivo 2016, com a alteração do início do semestre 2016.2 agendado para 150 

o dia 20 de fevereiro de 2017 foi aprovado pela maioria dos votos e teve uma abstenção. O 151 

calendário trimestral para o mesmo período letivo foi aprovado por unanimidade. d) Extinção 152 

dos cursos de graduação em Antropologia e Sociologia no Campus dos Malês. Processo nº 153 

23282.004282/2016-76. A matéria foi analisada pela Comissão de Legislação e Recursos 154 

Administrativos. Com a palavra, o conselheiro Maurílio Machado Lima Júnior apresentou o 155 

parecer ao plenário. Em sua fala o conselheiro informou que o tema está em discussão por cerca 156 

de um ano. A decisão foi tomada antes dos cursos terem início, portanto, não houve prejuízos 157 

para os alunos. Durante esse período, foi realizado um plebiscito no Campus dos Malês aonde 158 

os corpos docentes e discentes apresentaram-se favoráveis à extinção dos cursos de 159 

Antropologia e Sociologia para dar lugar a dois novos cursos: Relações Internacionais e 160 

Ciências Sociais. Após discussão, o presidente encaminhou a matéria para votação, na qual foi 161 

aprovada pela maioria dos votos e teve uma abstenção. V– ENCERRAMENTO DA SESSÃO: 162 

Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e 163 

declarou encerrada a sessão às dezoito horas e vinte e quatro. Para constar, eu, Adriana 164 

Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de 165 

lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 166 
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