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ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2017, às quatorze horas e nove minutos, no Campus 2 

das Auroras, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 51ª sessão ordinária 3 

do Conselho Universitário, sob a presidência da Excelentíssima Vice-Reitora, Lorita Marlena 4 

Freitag Pagliuca, com a presença dos seguintes conselheiros: Antônio Célio Ferreira dos 5 

Santos (substituto do Pró-Reitor de Planejamento); Andrea Gomes Linard (Pró-Reitora de 6 

Graduação); Albanise Barbosa Marinho (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação); Ailana 7 

Linhares de Sousa Medeiros (substituta do Pró-Reitor de Relações Institucionais); Rafaella 8 

Pessoa Moreira (Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura); Alexandre Cunha Costa (Pró-9 

Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis); Emilia Soares Chaves Rouberte (Diretora do 10 

Instituto de Ciências da Saúde); George Leite Mamede (Diretor do Instituto de Engenharias e 11 

Desenvolvimento Sustentável); Lívia Paulia Dias Ribeiro (Diretora do Instituto de Ciências 12 

Exatas e da Natureza); Maurílio Machado Lima Junior  (Diretor do Instituto de Humanidades 13 

e Letras), presente por videoconferência; Rosalina Semedo de Andrade Tavares (Diretora do 14 

Instituto de Ciências Sociais 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 

Emanuella Silva Joventino (Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde); 18 

Antônio Roberto Xavier (Representante Docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas); 19 

Sérgio Servilha de Oliveira (Representante Docente do Instituto de Engenharias e 20 

Desenvolvimento Sustentável); Elisangela André da Silva Costa (suplente do Representante 21 

Docente do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza); Luma Nogueira de Andrade (suplente 22 

da Representante Docente do Instituto de Humanidades e Letras); Max César de Araújo 23 

(Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural); Fabio Baqueiro Figueiredo 24 

(Representante Docente do Campus dos Malês), presente por videoconferência; Francisco de 25 

Assis Silveira (suplente) e Antônio Carlos Garcia de Oliveira, pela representação dos 26 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação; e Marcus Vinnicius Soares Dias, pela 27 

representação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação do Campus dos Malês, 28 

presente por videoconferência. Conselheiros ausentes: Anastácio de Queiroz Sousa (Reitor); 29 
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Thiago Albuquerque Gomes (Pró-Reitor de Administração) e Paulo César Farias Lima 30 

(representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação). Encontram-se vagas as 31 

representações discentes. I. ABERTURA DOS TRABALHOS - Havendo quórum 32 

regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. A 33 

seguir, solicitou ao plenário autorização para que o servidor Nasário Gomes Neto participasse 34 

da reunião como convidado para auxiliar na relatoria do Calendário Universitário. A 35 

participação do servidor foi aprovada por unanimidade. A seguir, a Presidência informou ao 36 

plenário que o Instituto de Ciências da Saúde indicou as Professoras Emanuella Silva Joventino 37 

Melo (Titular) e Flávia Paula Magalhães Monteiro (Suplente) como suas novas representantes 38 

docentes no Consuni. O Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável também 39 

indicou seus novos representantes docentes no Consuni: Professores Sérgio Servilha de Oliveira 40 

(Titular) e José Cleiton Sousa dos Santos (Suplente). Em nome do Conselho, a Senhora 41 

Presidente deu boas-vindas aos novos membros do Consuni. II. APROVAÇÃO DE ATA - 42 

Foram previamente distribuídas em versão eletrônica as atas da 50ª sessão ordinária e da 32ª 43 

sessão extraordinária do Conselho Universitário. Não havendo manifestações quanto a ata da 44 

50ª sessão ordinária do Consuni, a Senhora Presidente, com a anuência do Plenário, colocou 45 

em votação o documento, o qual foi aprovado por unanimidade. Também não houve 46 

manifestações quanto a ata da 32ª sessão extraordinária. A Senhora Presidente, com a anuência 47 

do Plenário, colocou em votação o documento, o qual foi aprovado por unanimidade. III. 48 

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA  - a) O Magnífico Reitor, Anastácio de Queiroz 49 

Sousa, está ausente dessa sessão em razão de viagem à Brasília representando a Unilab; b) Será 50 

realizado no dia 25 de maio um encontro aberto para a Comunidade Acadêmica da Unilab com 51 

o Magnífico Reitor, Anastácio de Queiroz Sousa. O encontro ocorrerá no bloco didático do 52 

Campus da Liberdade, a partir das 13 horas. Na ocasião serão discutidos os assuntos de 53 

interesses da instituição a serem levantados pela Comunidade; c) A Unilab receberá nos dias 54 

21, 22 e 23 de junho a visita dos avaliadores do Ministério da Educação – MEC para o 55 

recredenciamento da universidade. A Senhora Presidente passou a palavra à Conselheira 56 

Andrea Gomes Linard para complementar as informações. De acordo com a Conselheira, 57 

estarão na Unilab três avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 58 
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Anísio Teixeira – Inep que acompanharão a situação da Unilab e verificarão seu funcionamento 59 

com base nos seguintes eixos: planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento 60 

institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura. Em complemento, a 61 

Conselheira informou que tem sido realizado um esforço coletivo da Unilab no sentido de serem 62 

alinhadas as documentações que atenderão a demanda de informações dos avaliadores. Esta 63 

será a primeira vez que a universidade receberá os avaliadores de recredenciamento. IV. 64 

COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS - A Conselheira Maria Aparecida da Silva 65 

informou ao Plenário que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 66 

Capes autorizou a entrada de novos alunos para o bacharelado e especializações à distância da 67 

Unilab. A entrada se dará a partir de agosto de 2017. Em breve serão lançados os editais. V. 68 

OUTROS ASSUNTOS - Aprovação ad referendum da prorrogação dos mandatos dos 69 

membros da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD. Teve fim em abril de 2017 70 

os mandatos dos atuais membros da CPPD. Para que não houvesse prejuízo, tendo em vista que 71 

ainda não foram realizadas novas eleições, a Presidência do Consuni decidiu pela aprovação ad 72 

referendum da prorrogação dos mandatos dos atuais membros até 31 de julho de 2017, período 73 

no qual espera-se a conclusão de novas eleições. Não havendo manifestações, a Senhora 74 

Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação a aprovação ad referendum da 75 

Presidência do Consuni, a qual foi homologada por unanimidade. VI. ORDEM DO DIA  - 1. 76 

Calendário acadêmico dos cursos de graduação da Universidade da Integração 77 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab para o ano letivo de 2017 – regime 78 

semestral. Processo nº 23282.006821/2017-92. A proposta de Calendário foi previamente 79 

distribuída aos Conselheiros. A Senhora Presidente passou a palavra à Conselheira Andrea 80 

Gomes Linard para relatoria da matéria. De acordo com a Conselheira, a proposta de calendário 81 

passou por estudo técnico para alinhamento com a legislação vigente, considerando os 200 dias 82 

letivos e elementos como os feriados nacionais. Foi observado durante a elaboração do 83 

calendário os processos de seleção de estudantes. Outro aspecto considerado na elaboração da 84 

proposta foi o processo de alinhamento entre o ano civil e o ano letivo. O alinhamento dos 85 

dados entre o período dos processos seletivos, a relação dos candidatos, matrículas e o ingresso 86 

nos cursos da Unilab precisam estar o mais próximo possível para favorecer o número de novas 87 
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matrículas na universidade. Em complemento, o Senhor Nasário Gomes Neto versou sobre a 88 

importância do alinhamento entre o ano civil e letivo para as informações que compõem o 89 

Censo da Educação Superior. Após relatoria, a Presidência colocou a matéria em discussão. A 90 

Conselheira Rosalina Semedo de Andrade Tavares solicitou a alteração da data do “III Encontro 91 

da Administração Pública” para os dias 19 a 22 de setembro de 2017. O Conselheiro Fábio 92 

Baqueiro Figueiredo falou sobre a problemática da infraestrutura do Campus dos Malês. Para 93 

o Conselheiro, o adequado seria o adiamento da data de início do período letivo 2017.1. Outro 94 

ponto levantado pelo Conselheiro foi a ausência dos feriados dos Campus dos Malês, como, 95 

por exemplo, o período de São João. Por fim, solicitou a inversão entre as datas de colação de 96 

grau dos cursos da Bahia e dos cursos do Ceará, assim como a inclusão da Semana da Pedagogia 97 

do Campus dos Malês, a ser realizada entre os dias 16 e 20 de abril de 2016. Em resposta, a 98 

Conselheira Andrea Gomes Linard informou que a Reitoria diligenciará esforços para 99 

solucionar a questão dos espaços no Campus dos Malês. Quanto aos feriados locais, o 100 

calendário contempla apenas aqueles reconhecidos pelo direcionamento do Ministério do 101 

Planejamento. Em complemento, a Senhora Presidente informou ao Conselheiro que a Reitoria 102 

se encontra preocupada com a situação do Campus dos Malês e que passará um retorno nos 103 

próximos dias. A Reitoria e a Prograd realizarão uma análise detalhada do Campus dos Malês, 104 

que será tratado de modo diferenciado. A seguir, ocorreu uma discussão sobre o curto período 105 

entre os semestres 2017.1 e 2017.2. A Conselheira Andrea Gomes Linard informou que 106 

questões como as férias dos docentes foram pensadas durante a elaboração da proposta de 107 

calendário. No entanto, esse é um esforço para iniciar o alinhamento entre o ano civil e ano 108 

letivo, que, inclusive impacta financeiramente a Unilab, conforme pedido de registro da 109 

Conselheira. A Conselheira Luma Nogueira de Andrade sugeriu que antes dos Calendários 110 

serem discutidos no Consuni haja um alinhamento entre a Prograd e os Diretores dos Institutos. 111 

O Conselheiro Maurílio Machado Lima Júnior solicitou o empenho da Reitoria para garantir 112 

que tenham salas de aula até o início do período letivo 2017.1. A Excelentíssima Vice-Reitora, 113 

Lorita Marlena Freitag Pagliuca, se comprometeu com o pedido do Conselheiro. A seguir, a 114 

Senhora Presidente colocou a proposta de calendário acadêmico em votação com as seguintes 115 

alterações apresentadas pelos Conselheiros: a) inclusão da data do “III Encontro da 116 
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Administração Pública” para os dias 19 a 22 de setembro de 2017; b) inclusão da semana da 117 

pedagogia do Campus dos Malês a ser realizada entre os dias 16 e 20 de abril; c) inversão entre 118 

as datas de colação de grau dos cursos ofertados no Ceará e na Bahia. A proposta de calendário 119 

acadêmico foi aprovada pela maioria dos presentes, sendo registrada duas abstenções. 2. 120 

Aprovação ad referendum da Resolução nº 15/2016/UNILAB que institui e regulamenta o 121 

Estágio Supervisionado, nos Cursos de Graduação da Unilab. Processo de nº 122 

23282.003480/2016-12. As discussões da Resolução se deram a partir do Capítulo IV, Dos 123 

Dispositivos Legais, para apresentação dos destaques. Destaques: a) a Conselheira Andrea 124 

Gomes Linard informou a adequação das “alíneas” do §1º do art. 21 para “incisos”, de acordo 125 

com as regras de Redação Oficial. O art. 21 foi aprovado em sua totalidade sem destaques; b) 126 

a Conselheira Andrea Gomes Linard informou a adequação das alíneas do “parágrafo único” 127 

do art. 22 para “incisos”, de acordo com as regras de Redação Oficial. O art. 22 foi aprovado 128 

em sua totalidade sem destaques; c) o art. 23 foi aprovado em sua totalidade sem destaques; d) 129 

o art. 24 foi aprovado em sua totalidade sem destaques; e) o art. 25 foi aprovado em sua 130 

totalidade sem destaques; f) destaque para o caput do art. 26 que passará a vigorar com a 131 

seguinte redação: Art. 26 A jornada de atividade do discente estagiário, definida entre as partes 132 

e expressa no Termo de Compromisso apresentado aos órgãos competentes, deverá ser 133 

preferencialmente compatível com o horário do curso do discente na Unilab, podendo ser 134 

cumprida das seguintes maneiras (...). A emenda foi aprovada por unanimidade; g) o art. 27 foi 135 

aprovado em sua totalidade sem destaques; h) o art. 28 foi aprovado em sua totalidade sem 136 

destaques; i) destaque para o caput do art. 29 que passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 137 

29. Os relatórios elaborados pelo discente estagiário, sob supervisão do orientador de estágio, 138 

deverão ser homologados pelo coordenador das atividades de estágio e encaminhados à 139 

Proinst para registro e finalização dos trâmites. A emenda foi aprovada por unanimidade; j) o 140 

Capítulo V, que compreende os artigos 30, 31 e 32 foi aprovado sem destaques; k) o Capítulo 141 

VI que compreende os artigos 33, 34, 35 e 36 foi aprovado sem destaques; l) o Capítulo VII 142 

que compreende os artigos 37, 38 e 39 foi aprovado sem destaques. Por sugestão da Conselheira 143 

Luma Nogueira de Andrade, será incorporado aos termos de compromisso de estágio a figura 144 

do responsável por receber o discente na instituição. Por sugestão do Conselheiro Antônio Célio 145 
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Ferreira dos Santos, a Prograd, após a publicação da Resolução que alterará a Resolução nº 146 

15/2016/CONSUNI, encaminhará um memorando circular com um fluxograma referente ao 147 

documento aprovado pelo Consuni. A seguir, a Conselheira Andrea Gomes Linard comunicou 148 

que ainda não obteve um Parecer da Procuradoria Jurídica a respeito do art. 11. O Parecer será 149 

apresentado ao Consuni posteriormente. Por fim, informou que foi encaminhado aos 150 

Conselheiros uma versão do documento atualizado com as alterações aprovadas pelo Consuni 151 

anteriormente, assim como alteração da numeração dos artigos, que deverá ser novamente 152 

observada após a conclusão da análise da Resolução em reunião posterior.  VII. 153 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente 154 

declarou encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e cinco minutos. Para constar, eu, 155 

Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, 156 

depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 157 
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UNIVERSITÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

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

UNILAB 
 

  

7 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO 

 


