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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e treze, às dezesseis horas e dez minutos, na sede da UNILAB, em 

Redenção, realizou-se a 5ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, sob a 

presidência do Vice-Reitor, no exercício da Reitoria, Fernando Afonso Ferreira Junior e com o comparecimento 

dos conselheiros: 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, Maria do Socorro 

Moura Rufino – Pró-Reitora de Relações Institucionais, 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, Maria Vilma Coelho Moreira Faria – Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, 

Albanise Barbosa Marinho representando a Diretoria do Instituto de Desenvolvimento Rural, Maria Aparecida da 

Silva – Diretora de Ensino a Distância, Daniel Freire de Sousa, representante docente do Instituto de Ciências da 

Saúde, Juan Carlos Alvarado Alcócer, representante docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 

Sustentável, Danila Fernandes Tavares, representante docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Bruno 

Okoudowa, representante docente do Instituto de Humanidades e Letras; Maria Clarete Cardoso Ribeiro, 

representante docente do Instituto de Desenvolvimento Rural, 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. A Conselheira Núbia Moura Ribeiro, Diretora do Campus de São Francisco 

do Conde, participou da sessão por videoconferência. Estiveram ausentes os conselheiros: Laura Aparecida da 

Silva Santos, Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo, Victor Emanuel Pessoa Martins, Daniela Queiroz Zuliani, 

Rosalina Semedo de Andrade e Gislana Maria do Socorro M. do Vale. I – ABERTURA DOS TRABALHOS - 

Havendo quórum, o Senhor Presidente deu início a sessão submetendo a apreciação e votação a Ata da 3ª Sessão 

Ordinária do Conselho Universitário, após votação e com uma abstenção, a referida foi aprovada pela maioria dos 

votos. Em seguida o Presidente colocou em votação a pauta do dia que foi aprovada por unanimidade. II – 

ORDEM DO DIA – PROCESSOS – I - 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 em 

eventos. Relator: Roberto Carlos da Silva Borges. O relator explicou que já havia uma proposta em andamento e 

que ele, juntamente com o Prof. Fernando Afonso, fizeram alguns ajustes, entre eles, a inserção dos alunos de pós-

graduação lato sensu, a transferência da responsabilidade de prestação de contas e suas sanções para o aluno, o 

recebimento de até dois auxílios financeiros por ano, exceto quando houver interesse da Administração. A palavra 

foi passada a Conselheira Clarete Ribeiro que levantou a questão sobre o valor das diárias quando a participação 

dos alunos se tratar de eventos internacionais, pois a referida proposta não regulamenta o tema. Com a palavra, o 

Presidente sugeriu que os valores podem ser regulamentados como oitenta por cento das diárias internacionais dos 

servidores públicos federais. Após discussões e com a condição de inserção das alterações sugeridas, a matéria em 

epígrafe foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. II - P 23282000800/2013-30- Alteração da 



Resolução nº 005/2013. Relator: Aristeu Rosendo Pontes Lima. O conselheiro relatou que a proposta foi 

desenvolvida juntamente com a Conselheira Andrea Linard e alguns Diretores de Instituto com o objetivo de tornar 

mais ágil o processo de realização de concurso para provimento de cargos de magistério superior, professor efetivo. 

O Professor Aristeu Rosendo explicou que os procedimentos de concurso que são geridos e executados pelas 

Unidades Acadêmicas necessitam da aprovação do Conselho Universitário da UNILAB e com as alterações na 

resolução, estas aprovações poderiam ser realizadas pelos próprios Conselhos de Institutos. O relator pontuou os 

procedimentos a serem aprovados pelas Unidades Acadêmicas e consequentemente alterados na resolução. Entre 

eles estão a interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição, com prazo de três dias úteis a contar da 

data de divulgação das inscrições; designação e impugnação de membros da comissão julgadora; interposição de 

recurso após a homologação do parecer final da comissão julgadora, com prazo de cinco dias corridos, 

homologação do resultado final depois de exauridos todos os prazos; Ainda com a palavra, o Prof. Aristeu Rosendo 

ressaltou que a resolução é omissa quanto aos critérios de arredondamento, sendo necessário, desse modo,  

regulamentar esses critérios, pois geram dificuldades na execução. O relator sugeriu que no parágrafo segundo do 

artigo quatorze seja incluso um inciso que disponha sobre o cálculo da média aritmética das notas dadas pelos três 

avaliadores em cada uma das provas e na entrevista, bem como na nota final a adoção de critérios de 

arredondamento. Com a palavra, o Vice-Reitor ressaltou que as unidades acadêmicas que não possuem conselho 

devem submeter o processo de concurso ao Conselho Universitário. Com a palavra o Prof. George Mamede sugeriu 

que todas as alterações da resolução n° 005 fossem condensadas para facilitar o acesso dos candidatos as regras dos 

concursos. Novamente com a palavra, o Vice-reitor afirmou que condensar em uma só resolução não será possível, 

devido aos vários concursos que estão em andamento, entretanto que existe a possibilidade de fazer um corte no 

que foi modificado igualmente como ocorre nas legislações e para isso irá consultar a jurisprudência. Em seguida o 

Presidente colocou a matéria em epígrafe em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. III - P 

23282000829/2013-11- Alteração da Resolução nº 07/2012 que dispõe sobre o Programa de Assistência ao 

Estudante – PAES. Relator: Roberto Carlos da Silva Borges. Com a palavra o relator informou que convidou a 

servidora Aline Crispim, assistente social, para participar do relato do processo, por ser coordenadora dos 

programas de política estudantil da UNILAB. O relator esclareceu que os alunos que concorrem ao Programa de 

Assistência ao Estudante - PAES se encontram em vulnerabilidade socioeconômica extrema, entretanto que para 

concorrer ao benefício passam por um período de análise, razão pela qual o aluno passa um tempo sem o recurso. 

Nesse sentido foi constatado que esta situação desmotiva o discente e fazendo com que o aluno desista do curso. O 

Desse modo, o relator explicou que a proposta do auxilio emergencial se trata de uma solicitação fundamentada à 

comissão de seleção que vai avaliar e emitir parecer. Com a palavra, a Conselheira Joana Feitosa questionou sobre 

a demora na comprovação. A Sra. Aline Crispim, de posse da palavra, informou que será realizada entrevista e 

parecer, procedimentos rápidos que não demorem muito e pontuou que se o aluno agir de má fé, sem necessitar do 

benefício o ocorrido será detectado no processo seletivo do PAES e este ficará sem o auxílio. Com a palavra, o 

Vice-Reitor sugeriu que seja retirado o trecho que condiciona o recebimento do auxilio somente nos casos de 

emergência enquanto ele não é assistido pelo PAES. Após discussões, o processo foi aprovado por unanimidade. 

IV - P 23282000775/2013-94- Homologação do resultado do concurso público para Professor Auxiliar, nível I do 

Instituto de Ciências da Saúde. Setor de Estudo: Saúde Mental/Psicologia, Edital nº 21/2013 Relatora: Emilia 

Soares Chaves. De posse da palavra a relatora cientificou que o concurso contou com 26 inscritos, 17 

compareceram, foram 14 eliminados na prova escrita, três passaram pelas demais etapas e foram classificados: 

Carolina Maria de Lima Carvalho, Fernando Sérgio Pereira de Sousa, Quitéria Clarice Magalhaes Carvalho. Nome 

indicado pela comissão julgadora: Carolina Maria de Lima Carvalho. Após votação, o processo foi aprovado por 



unanimidade. V - P 23282000774/2013-40- Homologação do resultado do concurso público para professor 

auxiliar, nível I do Instituto de Ciências da Saúde, Setor de Estudo: Semiologia/Enfermagem no processo de 

trabalho/didática, Edital: nº 21/2013. Relatora: Emilia Soares Chaves. Ainda com a palavra, a conselheira 

informou que o concurso em epígrafe contou com 62 candidatos inscritos, 37 compareceram na primeira fase, 32 

foram eliminados na prova escrita, 5 foram para prova didática, no entanto 2 foram eliminados. Foram aprovados 

os três candidatos, pois havia três vagas, são eles: Tahissa Frota Cavalcante, Márcio Flávio Moura de Araújo e 

Lydia Vieira Freitas. O resultado foi aprovado por unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DOS 

CONSELHEIROS: A Conselheira Monalisa Valente pediu a palavra e informou que no dia corrente  o Instituto 

de Humanidades e Letras está promovendo a realização do Sarau de Letras em comemoração ao centenário 

Vinicius de Morais, em seguida, agradeceu a colaboração para realização do evento. IV – COMUNICAÇÕES DA 

PRESIDÊNCIA: O Presidente realizou a apresentação das novas pró-reitoras: Ana Lúcia Silva Sousa – Pró-

Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Maria do Socorro Moura Rufino – Pró-Reitora de Relações Institucionais, e da 

nova Diretora do Instituo de Ciências da Saúde, Emília Soares Chaves. Em seguida, o Presidente informou que 

durante os dias 27 de julho a 09 de agosto de 2013 cumprirá missão em Moçambique sobre educação a distância, 

juntamente com a conselheira Maria Aparecida da Silva. Informou também que a Magnífica Reitora, Professora 

Nilma Lino Gomes cumprirá missão com o mesmo objetivo em Angola, durante os dias 27 de julho a 01 de agosto 

de 2013, neste período assumirá a Reitoria a Professora Andrea Gomes Linard, conforme dispõe o Estatuto da 

Universidade. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu o 

comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezessete horas e nove 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.  

 


