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             ATA DA 6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO  1 

Aos dois dias do mês de julho de 2015, às quatorze horas e treze minutos, no Campus das Auroras, em 2 

Redenção/CE, realizou-se a 6ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário, mediante prévia 3 

convocação, sob a presidência da Magnífico Reitor, Tomaz Aroldo da Mota Santos, e com o 4 

comparecimento dos conselheiros: Aristeu Rosendo Pontes Lima – Vice- Reitor, Thiago de 5 

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

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

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Rafaella Pessoa Moreira – Pró- Reitora de Extensão, Arte 8 

e Cultura, Carlos Subuhana – Substituto do Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emília 9 

Soares Chaves Rouberte –Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, George Leite Mamede –10 

Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Victor Emanuel Pessoa Martins 11 

– Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Maurílio Machado Lima Júnior – Diretor 12 

do Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto 13 

de Ciências Sociais Aplicadas, Luís Gustavo Chaves da Silva – Diretor do Instituto de 14 

Desenvolvimento Rural, Maria Aparecida da Silva – Diretora da Educação Aberta e a Distância, 15 

Juan Carlos Alvarado Alcócer – Representante Docente do Instituto de Engenharias e 16 

Desenvolvimento Sustentável, Danila Fernandes Tavares – Representante Docente do Instituto de 17 

Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomás Domingos – Representante Docente do Instituto de 18 

Humanidades e Letras, Maria Clarete Cardoso Ribeiro – Representante Docente do Instituto de 19 

Desenvolvimento Rural. Ausências justificadas: Edson Borges – Pró-Reitor de Relações 20 

Institucionais, Ludmylla Mendes Lima – Diretora do Campus dos Malês e Daniel Freire de Sousa – 21 

Representante Docente do Instituto de Ciências da Saúde. Ausências: Fábio Paulino de Oliveira, 22 

Carlos Eduardo Barbosa e Maria do Socorro Camelo Maciel – Representantes dos Técnicos-23 

administrativos, e Gislana Maria do Socorro M. do Vale – Representante da Sociedade Civil. I - 24 

ABERTURA DOS TRABALHOS:  Havendo quórum, o Senhor Presidente cumprimentou os 25 

presentes e declarou aberta a sessão. II - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O Senhor 26 

Presidente fez as seguintes comunicações: a) que foi consultado pela professora Ludmylla Mendes 27 

Lima, sobre a participação no Conselho Universitário, de uma representação docente do Campus dos 28 

Malês, escolhido pelos pares. O Presidente acatou a manifestação por entender que nos termos do 29 

estatuto vigente tal solicitação é possível. A diretora do Campus dos Malês coordenará a eleição do 30 

representante. b) deu ciência ao Conselho sobre uma reunião que acontecerá no dia 08 de julho de 31 

2015, com o secretário da Secretaria de Educação Superior – SESU, onde discutirá aspectos 32 
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orçamentários relacionado à Universidade e apresentará um relatório dando ciência do estado atual da 33 

Unilab: suas atividades, os progressos havidos, bem como seus problemas e perspectivas. c) informou 34 

que iniciará os trabalhos das comissões de reforma do estatuto e elaboração do regimento, mesmo com 35 

a falta de algumas indicações. A medida que as indicações ocorrerem, as pessoas serão incorporadas 36 

nas comissões. As comissões serão convocadas para uma reunião que acontecerá em 16 de julho de 37 

2015. Antes de iniciar a ordem do dia o Presidente submeteu à apreciação do Conselho, uma 38 

solicitação de um grupo de discentes do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas para participarem 39 

como ouvintes nesta sessão, argumentando a falta de representação do Instituto no Conselho. O 40 

Presidente colocou em discussão e o plenário rejeitou a solicitação com 10 votos contra, 6 votos a 41 

favor e 1 abstenção. Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou a ordem do dia. III – ORDEM DO 42 

DIA: a) Solicitação de alteração na resolução 37/2014. Foi distribuído aos conselheiros o parecer da 43 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, elaborado pelo professor Jober Fernando Sobczak, 44 

conforme processo 23282.001320/2014-77. A professora Albanise Barbosa Marinho, apresentou o 45 

parecer ao plenário. A proposta foi colocada em discussão e foram prestados os esclarecimentos 46 

necessários. Em seguida, o Presidente encaminhou para votação a proposta de alteração na resolução 47 

37/2014, alterando o número de vagas dos cursos de especialização e aperfeiçoamento EAD em 48 

Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar, de 100 para 250 vagas e com vinculação provisória 49 

dos cursos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A proposta foi aprovada por unanimidade. b) 50 

Proposta de resolução que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Educação Aberta e à 51 

Distância (DEAAD) da Unilab. Foram distribuídas aos conselheiros a minuta da resolução e o 52 

parecer da DEAAD, elaborado pela professora Maria Aparecida da Silva, conforme processo 53 

23282.001031/2015-59. Em seguida, o Presidente solicitou que a conselheira Maria Aparecida da 54 

Silva apresentasse a proposta ao plenário. A conselheira justificou a necessidade de criação do Comitê 55 

Gestor bem como as suas atribuições e composição. Em seguida o Presidente colocou a proposta em 56 

discussão. Na discussão foram apontadas algumas sugestões de modificações na proposta apresentada 57 

e a mesma não foi colocada em votação. O Presidente deu o seguinte encaminhamento: a proposta de 58 

resolução será revisada por um grupo de trabalho composto pelas conselheiras Maria Aparecida da 59 

Silva, Andrea Gomes Linard e Rosalina Semedo de Andrade Tavares, e posteriormente será submetida 60 

à apreciação do plenário. Na sequência, o Presidente tratou sobre a temática das greves na Unilab. 61 

Sobre a greve dos servidores técnico-administrativos, informou que recebeu uma extensa pauta de 62 

reivindicações e que participou junto com alguns membros da Reitoria, de uma audiência pública com 63 

a categoria em greve, que ficou de organizar um grupo de representantes para as negociações com a 64 
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Reitoria. Informou que no dia anterior, havia recebido um documento da diretoria provisória da Seção 65 

Sindical dos Docentes da Unilab (SindUnilab), comunicando que em assembleia geral, os docentes da 66 

Unilab deliberaram pela deflagração de greve geral da categoria por tempo indeterminado.  A decisão 67 

foi motivada pela ausência de negociação efetiva com o governo federal que pudesse resultar em 68 

atendimento da pauta proposta pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 69 

Superior (ANDES-SN), encaminhada em sucessivas rodadas de negociação, conforme histórico das 70 

reuniões com a SESU. Informou ainda, que nesta manhã, recebeu a diretoria do Sindicato dos 71 

Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-SINDICATO), cuja base territorial 72 

é o estado do Ceará e tem em torno de quarenta associados da Unilab. Na ocasião, o diretor da 73 

ADUFC informou que a entidade fará um plebiscito com toda a comunidade docente sobre o 74 

indicativo de greve, e havendo concordância, convocará assembleia geral para deliberar sobre a data 75 

de deflagração da greve. Desta forma, o Presidente deu ciência ao Conselho da situação em relação 76 

aos dois movimentos da categoria docente, não sendo possível atribuir a legalidade ou não de cada um 77 

dos movimentos. Os problemas e impactos gerados pela greve foram amplamente debatidos pelos 78 

Conselheiros, porém, por não ser um assunto de competência do Conselho Universitário não coube 79 

nenhuma decisão. O Presidente se dispôs a emitir uma nota de esclarecimento saída da Reitoria, dando 80 

ciência à comunidade sobre os movimentos grevistas da Universidade. IV – ENCERRAMENTO DA 81 

SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e 82 

declarou encerrada a sessão às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Para constar, eu, Adriana 83 

Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e 84 

aprovada, será assinada pelos conselheiros. 85 
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