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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dez horas e vinte minutos, na sede da UNILAB, em 

Redenção, realizou-se a 6ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, sob a 

presidência da Magnífica Reitora, Nilma Lino Gomes e com o comparecimento dos conselheiros: Fernando Afonso 

Ferreira Junior - Vice-Reitor, Ana Regina Ratts Frazão – representante da Pró-Reitoria de Administração, Plínio 

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, Ana Lúcia Silva Sousa – Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura, 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, Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo - Diretor 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, Victor Emanuel Pessoa Martins, representante docente do Instituto de Ciências 

Exatas e da Natureza, Bruno Okoudowa, representante docente do Instituto de Humanidades e Letras; Daniela 

Queiroz Zuliani, representante docente do Instituto de Desenvolvimento Rural, Fábio Paulino de Oliveira, Rafael 

Alves Damasceno e Maria do Socorro Camelo Maciel, representantes dos servidores técnico-administrativos e 

Joana D’arc da Silva Feitosa representante discente. Esteve presente ainda a Assistente do CONSUNI, Dayanna 

Scarcela da Silveira Lemos. Estiveram ausentes os conselheiros: Laura Aparecida da Silva Santos, Núbia Moura 

Ribeiro, Rosalina Semedo de Andrade, Francisco Weslay de Oliveira Mendonça e Gislana Maria do Socorro M. do 

Vale. I – ABERTURA DOS TRABALHOS - Havendo quórum, a Senhora Presidente deu início a sessão 

submetendo a apreciação e votação a Ata da 4ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário e da 1ª Sessão 

Extraordinária do Conselho Universitário, após votação, as referidas atas foram aprovadas por unanimidade. Em 

seguida a Presidente colocou em votação a pauta do dia que foi aprovada por unanimidade. II – ORDEM DO DIA 

– PROCESSOS – I - P 23282000642/2013-18- Proposta de calendário para os anos letivos de 2013 e 2014. 

Relatora: Wilma de Nazaré Baía Coelho. De posse da palavra, a relatora recordou que o calendário do primeiro e 

segundo trimestres do ano letivo de 2013 já havia sido aprovado em reunião anterior e que a proposta em pauta foi 

desenvolvida para o terceiro e quarto trimestres de 2013 pela PROGRAD, Vice-Reitoria e Diretorias de Institutos. 

A professora informou que a PROGRAD também discutiu sobre o quarto trimestre com as Pró-Reitorias e que foi 

elaborado um questionário a ser respondido pelos docentes para sugestão de ações a serem realizadas no período, 

ao final, os Institutos encaminharam a PROGRAD uma síntese desta consulta. Ainda com a palavra, a relatora 

sugeriu que deve ser criada uma resolução que regulamente o quarto trimestre e ressaltou que duas questões 

precisariam ser votadas: a síntese da consulta aos docentes e a nomenclatura “quarto trimestre”. Com a palavra, a 

Presidente colocou que a ideia do quarto trimestre é ser um diferencial no currículo e na organização da UNILAB 



como Universidade e ressaltou a extrema importância da integração entre a comunidade universitária, além da sala 

de aula. Com a palavra, o Vice-Reitor sugeriu que na proposta de resolução do quarto trimestre seja incluída a Pró-

Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, pois esse período sempre foi vislumbrado como trimestre da cultura. A Profa. 

Nilma Gomes acrescentou sugerindo  que também sejam incluídas a Pró-Reitoria de Relações Institucionais e a 

Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis para constarem no texto da resolução o envolvimento destas pró-

reitorias sob a organização da PROGRAD. Após discussões e de acordo com as sugestões dos conselheiros, a 

Presidente solicitou a relatora que sejam realizadas as alterações em relação ao calendário de 2013, incluindo as 

comemorações dos países presentes na UNILAB e em relação ao quarto trimestre, a Presidente solicitou que seja 

elaborada uma proposta de resolução com os seguintes pontos a serem considerados: modificação da nomenclatura 

“quarto trimestre”, verificação da possibilidade de flexibilização dos 67 dias de acordo com os dispositivos legais e 

oferta e reoferta de disciplinas. Novamente com a palavra, o Prof. Fernando Afonso pontuou que a Copa do mundo 

deve ser considerada no calendário do ano letivo de 2014. Após discussões, ficaram duas propostas: a primeira é de 

aprovar a o calendário com as sugestões apresentadas na reunião e a segunda é aprovar somente 2013 deixando 

2014 para uma próxima oportunidade. Colocando as propostas em votação, houve uma abstenção, a segunda 

proposta obteve dois votos e a primeira, aprovada pela maioria, obteve quinze votos. II - P 23282000388/2013-58- 

Proposta e Resolução que regulamentará os valores cobrados aos usuários do Restaurante universitário. Relatora: 

Ana Regina Ratts Frazão. A relatora pontuou dois itens, os valores cobrados a cada categoria no Restaurante 

universitário- RU e sobre a necessidade de envio de memorando com antecedência para comunicar a presença de 

visitantes para utilizar o refeitório. Em seguida, a relatora convidou a servidora Háquila Andrea Martins da Silva, 

técnica responsável por acompanhar o funcionamento do RU. Com a palavra a servidora explicou que existe a 

necessidade de regulamentar o funcionamento do restaurante, pois este precisa de um planejamento das refeições 

que serão servidas durante a semana, principalmente em relação aos visitantes. A servidora ressaltou que foi 

realizada pesquisa em outras instituições e a partir disto a proposta foi elaborada incluindo os valores e as 

categorias: discente, servidor técnico-administrativo, docente, funcionário terceirizado e visitantes em caráter 

acadêmico-cultural. A Profa. Ana Lúcia questionou como ficariam os visitantes que muitas vezes utilizam o espaço 

da universidade e solicitam fazer refeições no restaurante. A Sra. Háquila explicou que os visitantes que são 

aqueles que estão em atividade em caráter acadêmico-cultural. O Prof. Aristeu Rosendo sugeriu que fosse revisto a 

forma para solicitar as refeições para visitantes, pois no caso de banca de concurso, o número é de dois ou três 

integrantes, não causando impacto na quantidade de refeições do dia. Com a palavra, a Profa. Nilma Gomes sugeriu 

que seja criado um artigo conceituando cada uma das categorias, com o intuito de não causar enganos em relação 

aos visitantes e solicitou que a resolução seja levada novamente ao Consuni com ajustes na próxima reunião, para 

votação. III - P 23282000951/2013-98- Proposta de Resolução que regulamenta a ajuda de custo aos estudantes da 

UNILAB em aulas práticas. Relator: Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo. O relator explicou que baseado na 

experiência dos alunos do Instituto de Desenvolvimento Rural foi constatada a necessidade da ajuda de custo, 

principalmente em relação ao café da manhã, pois as atividades se iniciam antes das dez horas e essa refeição não é 

ofertada no Restaurante Universitário. De posse da palavra, o Prof. Roberto Borges afirmou que a proposta de 

resolução foi elaborada antes do surgimento da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis e o PNAES – 

Plano Nacional de Assistência Estudantil é de responsabilidade desta Pró-Reitoria, desse modo, o Prof. Roberto 

Borges pediu vistas ao processo. A Presidente solicitou que a proposta seja levada novamente na próxima sessão. 

IV - P 23282000918/2013-68- Recurso referente aos procedimentos utilizados durante a prova escrita do concurso 

público para Professor Auxiliar, Edital n. 21/2013, Setor de Estudo: Semiotécnica/Práticas educativas/Saúde 



ambiental, Sebastiana Shirley de Oliveira Lima. Relatora: Andrea Gomes Linard. A relatora informou que os 

pontos de pauta IV, V, VI e VII possuem o mesmo teor e contestam a execução da prova escrita e a leitura da prova 

e foi verificado junto a Procuradoria Federal que os itens questionados, tais como, ligações de candidatos com 

grupos de pesquisa de professores da Universidade, depois da divulgação da banca, os candidatos tem um prazo 

para entrar com recurso, o que não houve. Outro aspecto seria o não detalhamento do procedimento das provas no 

edital, entretanto esse detalhamento consta na resolução, desse modo, não há elementos que comprovem a nulidade. 

Após discussões e votação, o recurso foi indeferido por unanimidade. V - P 23282000919/2013-68- Recurso 

referente aos procedimentos utilizados durante a prova escrita do concurso público para Professor Auxiliar, Edital 

n. 21/2013, Setor de Estudo: Semiotécnica/Práticas educativas/Saúde ambiental, Luis Rafael Leite Sampaio. 

Relatora: Andrea Gomes Linard. Conforme relato do ponto de pauta IV, o recurso foi indeferido por unanimidade. 

VI - P 23282000920/2013-37- Recurso referente aos procedimentos utilizados durante a prova escrita do concurso 

público para Professor Auxiliar, Edital n. 21/2013, Setor de Estudo: Semiotécnica/Práticas educativas/Saúde 

ambiental, Ângela Maria Uchoa Rodrigues. Relatora: Andrea Gomes Linard. Conforme relato do ponto de pauta 

IV, o recurso foi indeferido por unanimidade. VII - P 23282000921/2013-68- Recurso referente aos procedimentos 

utilizados durante a prova escrita do concurso público para Professor Auxiliar, Edital n. 21/2013, Setor de Estudo: 

Semiotécnica/Práticas educativas/Saúde ambiental, Vanessa Dias da Silva. Relatora: Andrea Gomes Linard. 

Conforme relato do ponto de pauta IV, o recurso foi indeferido por unanimidade. VIII - P 23282000968/2013-45- 

Homologação do resultado do concurso público para professor auxiliar, Setor de Estudo: Instrumentação eletrônica 

e eletrônica digital, Edital: nº 17/2013. Relator: George Leite Mamede. O relator informou que foram dezesseis 

candidatos inscritos, com oito presentes para prova escrita, quatro para prova didática e ao final com aprovação de 

dois candidatos, são eles por ordem de classificação: Herminio Miguel de Oliveira Filho e Isaura Nelsivânia 

Sombra Oliveira. Após discussões a Presidente colocou o resultado em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. IX - P 23282000983/2013-93- Homologação do resultado do concurso público para professor 

auxiliar, Setor de Estudo: Farmacologia Geral/Farmacologia Aplicada a Enfermagem, Edital: nº 56/2013. 

Relatora: Emilia Soares Chaves. A relatora informou que foram dezesseis candidatos inscritos, com nove 

presentes para prova escrita, sete na prova didática e ao final com aprovação de quatro candidatos, são eles por 

ordem de classificação: Jeferson Falcão do Amaral, Jamile Magalhães Ferreira, Gilberto Santos Cerqueira e 

Orleâncio Gomes Ripardo de Azevedo. Após discussões a Presidente colocou o resultado em votação, o qual foi 

aprovado pela maioria dos votos, com uma abstenção. X - P 23282000915/2013-24- Homologação do resultado do 

concurso público para professor auxiliar, Setor de Estudo: Métodos Quantitativos em Ciências Sociais Aplicadas, 

Edital: nº 16/2013. Relatora: Maria Vilma Coelho Moreira Faria. A relatora informou que foram quarenta e um 

candidatos inscritos, com dezoito presentes para prova escrita, três para prova didática, os quais foram aprovados, 

são eles por ordem de classificação: Carlos Mendes Tavares, Maiele Leandro da Silva e Otavio Paulino Lavor. 

Após discussões a Presidente colocou o resultado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. XI - P 

23282000957/2013-24- Sugestão de Comissão Julgadora para o concurso de magistério superior, Setor de Estudo: 

Direito, Edital: nº 27/2013. Relatora: Maria Vilma Coelho Moreira Faria. A relatora explanou as sugestões de 

professores. Docentes Titulares: Davi Alves Moreira, Prof. Associado da Universidade Federal de Rondônia;  

Nestor Eduardo Araruna Santiago, Prof. Adjunto I, da Universidade Federal do Ceará; Maria Vilma Coelho 

Moreira Faria, Profa. Adjunto II da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. 

Docentes Suplentes: Francisco Tarcisio Leite, Prof. Titular da Universidade Estadual do Ceará, Mauricio Feijó 

Benevides Magalhaes Filho, Prof. Adjunto III da Universidade Federal do Ceará. Secretário Docente: Maurílio 



Machado Lima Junior, Adjunto I da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-bradileira. Sem 

maiores discussões, a sugestão de banca foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. XII - P 

23282000992/2013-84- Sugestão de Comissão Julgadora para o concurso de magistério superior, Setor de Estudo: 

Língua Portuguesa, Edital: nº 49/2013. Relatora: Monalisa Valente Ferreira. A relatora explanou as sugestões de 

professores. Docentes Titulares: Rodrigo Ordine Graça e Bruno Okoudowa da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira e Kassandra da Silva Muniz da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Docentes Suplentes: Aluisa Alves de Araujo da Universidade Estadual do Ceará e Kilpatrick Muller Bernardo 

Campelo da Universidade Federal do Ceará. Secretário: Técnica-administrativa Fabiula Lima. Sem maiores 

discussões, a sugestão de banca foi colocada em votação e aprovada pela maioria dos votos, com uma abstenção. 

XIII - P 23282000993/2013-29- Sugestão de Comissão Julgadora para o concurso de magistério superior, Setor de 

Estudo: Língua Inglesa, Edital: nº 51/2013. Relatora: Monalisa Valente Ferreira. A relatora explanou as sugestões 

de professores. Docentes Titulares: Vilmar Ferreira de Sousa e Ana Cristina Cunha da Silva da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira e Rodrigo Esteves de Lima Lopes da Universidade Federal 

da Paraíba; Docentes Suplentes: Jose Sergio Amâncio de Moura da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-brasileira e Domingos Sávio Pimentel Siqueira da Universidade Federal da Bahia. Docente 

Secretário: Jose Weyne de Freitas Sousa da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. 

Sem maiores discussões, a sugestão de banca foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. XIV - P 

23282000994/2013-73- Sugestão de Comissão Julgadora para o concurso de magistério superior, Setor de Estudo: 

História, Edital: nº 52/2013. Relatora: Monalisa Valente Ferreira. A relatora explanou as sugestões de professores. 

Docentes Titulares:Mauro Cesar Coelho da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, 

Janaina Pereira de Oliveira do Instituto Federal do Rio do Janeiro e Lourival de Andrade Junior da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Docentes Suplentes: Edson Borges da Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-brasileira e Robson Rogério Cruz da Universidade Federal do Piaui. Docente Secretário: 

Ludmilla Mendes Lima. Sem maiores discussões, a sugestão de banca foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A Conselheira Andrea Linard pediu a palavra e 

informou que no site da Universidade já se encontram os editais para eleição das Diretorias e Coordenações dos 

Institutos: Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Natureza, Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, com 

inscrições durante os dias 12 e 13 de agosto e as eleições nos dias 20 e 21 de agosto – Campus dos Palmares. Ainda 

com a palavra, a Profa. Andrea Linard comunicou que a UNILAB estará presente nos dias 05 e 06 de setembro na 

2ª Reunião Anual do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, no dia 10 de agosto será iniciado o 

segundo semestre dos cursos de pós-graduação e no dia 23 de agosto será realizado o II Encontro de Iniciação 

Cientifica da UNILAB dos bolsistas PIBIC, onde será apresentado pelos alunos o produto de suas pesquisas. O 

Pró-Reitor de Planejamento pediu a palavra e convidou a todos para participar do II Seminário de Planejamento 

que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto no anfiteatro, ressaltou que o evento visa expor a metodologia que 

está sendo utilizada para a elaboração Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da UNILAB de 2013 a 2017. 

A palavra foi passada a Conselheira Monalisa Valente que comunicou o resultado das eleições para Diretor, 

Coordenadores e Conselho Acadêmico do Instituto de Humanidade e Letras: Diretoria – Monalisa Valente Ferreira, 

Coordenação do Bacharelado em Humanidades – Maurílio Machado Lima Junior, Letras – Ana Cristina Cunha da 

Silva. Conselho: representante docente do curso de Letras: Valdinar Custódio Filho, suplente: Rodrigo Ordine 

Graça; representante do Bacharelado em Humanidades: Ivan Maia de Mello e suplente: Jose Weyne de Freitas 

Sousa; representante Técnico Administrativo: Fabiula Lima, suplente Paulo Silas Rodrigues Sena. Ainda com a 



palavra a conselheira Monalisa Valente comunicou que a Reitoria juntamente a Pró-Reitora de Graduação e 

Diretoria do Campus de são Francisco do Conde consultou a todos os institutos sobre a possibilidade de 

implantação de cursos presenciais naquele campus e em consulta ao Instituto de Humanidade e Letras foi 

deliberado que o Bacharelado em Humanidades e o curso de Letras serão replicados no campus da Bahia. IV – 

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: Com a palavra, a Presidente informou que esteve em missão 

internacional acompanhando o Ministério da Educação a Luanda e enviará aos institutos o esboço do Programa 

Educação como ponte estratégica Brasil-África serão ações que o Ministério da Educação irá desenvolver com os 

países que falam português, onde a UNILAB realizará a cooperação educacional, acadêmica e política com esses 

países do continente africano. A Presidente passou a palavra ao Vice-Reitor para relatar sua experiência juntamente 

com a Profa. Aparecida Silva na missão a Moçambique que estava ligada a CAPES e Educação a Distância. De 

posse da palavra, o Vice-Reitor comunicou que a UNILAB faz parte do Conselho Gestor da Universidade Aberta 

do Brasil – UAB Moçambique e a viagem foi baseada na implantação da Educação a Distancia naquele país, o 

professor relatou as peculiaridades do país e as dificuldades deste processo. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

- Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a 

sessão às treze horas e cinco 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.  

 


