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ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos doze dias do mês de janeiro de 2017, às quatorze horas e vinte minutos, no Campus das 2 

Auroras, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 47ª sessão ordinária do 3 

Conselho Universitário, sob a presidência do Vice-Reitor no exercício da Reitoria, Aristeu 4 

Rosendo Pontes Lima, com a presença dos seguintes conselheiros: Vanessa Ingrid da Costa 5 

Cardoso (substituta do Pró-Reitor de Administração); Antônio Célio Ferreira dos Santos 6 

(substituto do Pró-Reitor de Planejamento); Gustavo Alves de Lima Henn (substituto da Pró-7 

Reitora de Graduação); João Paulo do Vale Madeiro (substituto da Pró-Reitora de Pesquisa e 8 

Pós-Graduação); Carlos André Moura Barros (substituto do Pró-Reitor de Relações 9 

Institucionais);  Edmara Chaves Costa (substituta da Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura); 10 

Raimundo Hericksson Paiva Rebouças (substituto do Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e 11 

Estudantis); Daniel Freire de Sousa (substituto da Diretora do Instituto de Ciências da Saúde); 12 

Michel Lopes Granjeiro (substituto da Diretora do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza); 13 

Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne (substituta da Diretora do Instituto de Ciências 14 

Sociais Aplicadas); Lucas Nunes da Luz (substituto do Diretor do Instituto de 15 

Desenvolvimento Rural); Matilde Ribeiro (Diretora do Campus dos Malês), presente por 16 

videoconferência; Ana Caroline Rocha de Melo Leite (suplente do Representante Docente do 17 

Instituto de Ciências da Saúde); Antônio Roberto Xavier (Representante Docente do Instituto 18 

de Ciências Sociais Aplicadas); João Francisco da Silva Filho (Representante Docente do 19 

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza); Luma Nogueira de Andrade (suplente da 20 

Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras); Maria Ivanilda de Aguiar  21 

(Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural); Lídia Lima da Silva 22 

(suplente do Representante Docente do Campus dos Malês), presente por videoconferência; 23 

Paulo César Farias Lima, Normânia Lúcia Peixoto Pereira (suplente) e Francisco de Assis 24 

Silveira (suplente), pela representação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação; 25 

Erick Rennan Tabosa dos Reis (suplente) e Jannieiry Cardoso Maciel Araújo,  pela 26 

representação discente. Conselheiros ausentes: George Leite Mamede (Diretor do Instituto de 27 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Maurílio Machado Lima Junior (Diretor do 28 

Instituto de Humanidades e Letras); Maria Aparecida da Silva (Diretora da Educação Aberta e 29 
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a Distância); Marlon Cristian Bastos da Silva, pela representação dos Servidores Técnico-30 

Administrativos em Educação do Campus dos Malês; Didier Té, pela representação discente, e 31 

Iuri Santos Silva do Rosário, pela representação discente do Campus dos Malês. I. 32 

ABERTURA DOS TRABALHOS - Havendo quórum regulamentar, o Senhor Vice-Reitor, 33 

que presidia a reunião a partir do Campus dos Malês, por videoconferência, cumprimentou os 34 

presentes e declarou aberta a sessão. A seguir, a Presidência submeteu à aprovação do plenário 35 

a participação da Coordenadora de Projetos e Acompanhamento Curricular, Leilane Barbosa 36 

de Sousa, nas reuniões de discussão das Resoluções que aprovam as normas gerais para a 37 

elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado. A participação foi 38 

aprovada, registrando-se uma abstenção.  II. APROVAÇÃO DE ATA - Foi distribuída, 39 

previamente, em versão eletrônica, a ata da 33ª sessão extraordinária do Conselho Universitário. 40 

A Presidência submeteu o assunto a discussão. Não havendo manifestações, o Senhor 41 

Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu à votação o documento, que foi aprovado 42 

por unanimidade. III. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA  - O Senhor Presidente 43 

realizou a seguinte comunicação: A Secretaria do Conselho Universitário tem recebido 44 

demandas de Projetos Pedagógicos de Cursos para aprovação, com caráter de urgência. Para 45 

não haver prejuízos para a instituição, a Presidência tem aprovado ad referendum. O Senhor 46 

Presidente esclareceu que este tipo de aprovação deve ser em caráter excepcional e que no 47 

planejamento desse tipo de processo devem estar previstos os prazos para cumprimento dos 48 

trâmites administrativos, que inclui a aprovação pelo Conselho Universitário. IV. ORDEM DO 49 

DIA  - 1. Aprovação ad referendum da Resolução nº 14/2016/UNILAB que estabelece as 50 

normas gerais para a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso para Graduação 51 

na Unilab. Processo de nº 23282.002226/2016-05. Foi previamente distribuído aos 52 

Conselheiros o documento que apresenta as modificações já realizadas na referida Resolução, 53 

conforme sessão anterior do Consuni, na qual foram alterados os artigos terceiro e oitavo.  54 

Portanto, a análise da Resolução se deu a partir do Capítulo III, aonde foram elencados e 55 

apreciados os destaques. Destaques: a) Após ampla discussão, ficou decidido que os 56 

conselheiros Lucas Nunes da Luz, Luma Nogueira de Andrade e Lídia Lima da Silva 57 

encaminharão à Secretaria do Conselho Universitário emendas aos artigos 13 e 14. Para a 58 
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elaboração das emendas deverá ser levada em consideração a decisão do Conselho em permitir 59 

que membros externos à Unilab possam ser orientadores dos alunos desta instituição. A 60 

orientação externa deverá ser vinculada à coorientação interna. b) O caput do art. 15 foi 61 

aprovado por unanimidade. Não houve destaques; c) Após as devidas considerações, uma 62 

emenda supressiva ao parágrafo único do art. 15 foi aprovada, apurando-se uma abstenção. O 63 

parágrafo ficou com a seguinte redação: Parágrafo único. No impedimento legal e/ou eventual 64 

do orientador, o coorientador tem prioridade na indicação para assumir a função de 65 

orientador do TCC; d) Foi analisada, votada e aprovada, por unanimidade, a substituição da 66 

expressão “docente orientando” por “orientador”, no art. 16 e em todo o texto da Resolução. O 67 

caput do art. 16 ficou com a seguinte redação: Art. 16. Poderá haver pedido de mudança de 68 

orientador por interesse do orientador e/ou do discente orientando; e) Após as devidas 69 

considerações, o § 1º do art. 16 foi aprovado por unanimidade, com destaques. O parágrafo 70 

ficou com a seguinte redação: § 1º No caso de o orientador desistir da orientação, este deverá 71 

comunicar formalmente o fato à coordenação do curso, explicitando os motivos. A 72 

coordenação do curso providenciará uma cópia do documento, datado e assinado pelo discente 73 

orientando, comprovando que o mesmo tomou conhecimento da decisão do orientador; f) Após 74 

as devidas considerações, o § 2º do art. 16 foi aprovado por unanimidade, com destaques. O 75 

parágrafo ficou com a seguinte redação: § 2º Caso o discente orientando decida mudar de 76 

orientador, deverá comunicar formalmente o fato à coordenação do curso, explicitando os 77 

motivos da decisão. A coordenação do curso providenciará uma cópia do documento, datado 78 

e assinado pelo orientador, comprovando que o mesmo tomou conhecimento da decisão do 79 

discente orientando; g) Foi sugerida a inclusão de um terceiro parágrafo ao art. 16. Após as 80 

discussões, a inclusão do § 3º foi aprovada por unanimidade, ficando com a seguinte redação: 81 

§ 3º Os pedidos de que trata o caput deste artigo serão submetidas à apreciação do colegiado 82 

de curso correspondente; h) O caput do art. 17 foi aprovado por unanimidade. Não houve 83 

destaques; i) Após as devidas considerações, uma emenda supressiva ao parágrafo único do art. 84 

17 foi aprovada por unanimidade. O parágrafo ficou com a seguinte redação: Parágrafo único. 85 

Na desistência do orientador e/ou decisão de mudança do discente orientando, o coorientador 86 

tem prioridade na indicação para assumir a função de orientador do TCC; j) O caput do art. 87 
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18 foi aprovado por unanimidade. Não houve destaques; l) O inciso I do art. 18 foi aprovado 88 

por unanimidade. Não houve destaques; m) O inciso II do art. 18 foi aprovado por unanimidade. 89 

Não houve destaques; n) O inciso III do art. 18 foi aprovado por unanimidade. Não houve 90 

destaques; o) Após as devidas considerações, uma emenda supressiva ao inciso IV do art. 18 91 

foi aprovada por unanimidade. O inciso ficou com a seguinte redação: IV - elaborar a versão 92 

do TCC para fins de avaliação, conforme as instruções do orientador e do curso, quando for o 93 

caso; p) Após as devidas considerações, uma emenda supressiva ao inciso V do art. 18 foi 94 

aprovada por unanimidade. O inciso ficou com a seguinte redação: V - comparecer em dia, hora 95 

e local determinados para a apresentação do trabalho; q) Foi sugerida a inclusão de um sexto 96 

inciso ao art. 18. Após as discussões, a inclusão do inciso VI foi aprovada por unanimidade, 97 

ficando com a seguinte redação: VI - promover as devidas correções sugeridas pela banca, 98 

quando for o caso; r) Foi sugerida a inclusão de um sétimo inciso ao art. 18. Após as discussões, 99 

a inclusão do inciso VII foi aprovada por unanimidade, ficando com a seguinte redação: VII - 100 

enviar a versão final do TCC, em formato digital, ao responsável pela disciplina TCC, quando 101 

houver, à coordenação do curso e a Biblioteca da UNILAB; s) Foi sugerida a inclusão de um 102 

oitavo inciso ao art. 18. Após as discussões, a inclusão do inciso VIII foi aprovada por 103 

unanimidade, ficando com a seguinte redação: VIII - em caso de reprovação, refazer o TCC e 104 

submetê-lo novamente à avaliação.V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais 105 

havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou 106 

encerrada a sessão às dezessete horas e quarenta e minutos. Para constar, eu, João Felipe 107 

Rodrigues do Nascimento, Secretário do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a 108 

qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros.  109 
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