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Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e treze, às quatorze horas e dez minutos, na sede da UNILAB, 

em Redenção, realizou-se a 8ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, sob a 

presidência da Magnífica Reitora, Nilma Lino Gomes e com o comparecimento dos conselheiros: Laura Aparecida 

da Silva Santos - Pró-Reitora 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; Ivan Maia de Mello – 

representando a 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; Aristeu Rosendo 

Pontes Lima - Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza; Monalisa Valente Ferreira - Diretora do 

Instituto de Humanidades e Letras; Albanise Barbosa Marinho – representando o Diretor do Instituto de 

Desenvolvimento Rural; Maria Aparecida da Silva – Diretora de Educação Aberta e 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; Rosalina Semedo de Andrade – representante do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas;    

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, Faustino Manuel Rodrigues e John Wesley de Oliveira Monteiro, representantes 

discente. Estiveram ausentes os conselheiros: Fernando Afonso Ferreira Junior; George leite Mamede; Maria Vilma 

Coelho Moreira Faria; Rodrigo Aleixo Brito; Núbia Moura Ribeiro; Victor Emanuel Pessoa Martins; Francisco 

Wesley de Oliveira Mendonça e Gislana Maria do Socorro M. do Vale. I – ABERTURA DOS TRABALHOS - 

Havendo quórum, a Presidente deu início a sessão submetendo a apreciação e votação a Atas da 6ª Sessão 

Ordinária e da 2ª Sessão Extraordinária do Conselho Universitário, após votação, as referidas atas foram aprovadas 

por unanimidade. A Presidente colocou em votação a pauta do dia e solicitou a exclusão do item que dispõe sobre a 

Resolução que versa sobre a recepção de discentes calouros da UNILAB, uma vez que esta já foi aprovada em 

sessão anterior, em seguida a Professora Nilma incluiu a matéria que dispunha sobre a composição da comissão de 

avaliação para implantação das trinta horas na UNILAB. Após estas alterações, a pauta foi aprovada por 

unanimidade. II – EXPEDIENTES – PROCESSOS – I – P 23282.000388/2013-58 – Proposta de Resolução que 

os valores cobrados aos usuários do restaurante Universitário. Relatora: Laura Aparecida de Silva Santos. A 

Relatora pontuou que a resolução já havia sido aprovada em sessão anterior, com o compromisso de inclusão, no 

texto final, a definição de visitante em caráter cultural/acadêmico. Desse modo, foi incluído, no artigo primeiro, o 

parágrafo único com a seguinte definição “consideram-se visitantes ou estudantes em atividades acadêmico/cultural 

aqueles participantes de atividades acadêmicas ou culturais organizadas pela instituição, devendo ser atendido o 

disposto no artigo terceiro desta”. Após o relato da conselheira, a presidente deu início à discussão, na ausência de 

manifestações contrárias, deu-se início a votação da matéria, a qual foi aprovada pela maioria, computando-se uma 



abstenção. II - P 23282.001276/2013-14 – Proposta de Regimento Interno da Auditoria Interna da Unilab. 

Relatora: Laura Aparecida da Silva Santos. A relatora informou tratar-se da apresentação do regimento interno da 

auditoria interna, documento este elaborado conforme orientações da Controladoria Geral da União (CGU), tendo 

como base o relatório do ano de 2012, e que o regimento tem como finalidade assessorar, orientar, acompanhar e 

avaliar os atos de gestão com o objetivo assegurar a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, 

patrimonial e operacional da Instituição, objetivando, ainda, a eficiência, eficácia e efetividade. Em seguida, a 

relatora fez uma leitura dos quatorze artigos que compõem o regimento. Por fim, informou da necessidade de 

aprovação do regimento pelo conselho universitário como meio de promover a institucionalização do documento. 

Em seguida, a presidente iniciou a votação, na ausência de discussão, a proposta de regimento interno da auditoria 

foi aprovada por unanimidade. A presidente propôs, ainda, uma apresentação da Auditora interna em uma próxima 

sessão do Consuni. III - P 23282.001268/2013-2013-78 – Dispõe sobre o afastamento internacional da Reitoria 

Nilma Lino Gomes, aprovada ad referendum. Relatora: Andrea Gomes Linard. A relatora apresentou o processo 

que tratava do afastamento internacional da reitora para Moçambique, no período de 11 a 20 de outubro de 2013, 

com o objetivo de apresentar o Projeto Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES); participar de 

reunião com embaixadores do Brasil em Moçambique e do encontro com a coordenadora dos Pontos Focais da 

CPLP. Em votação, na ausência de discussão, o afastamento internacional da reitora Nilma Lino Gome foi 

referendado por unanimidade. IV - P 23282.000546/2013-70 – RETIRADO DE PAUTA - V – P 

23282.001351/2013-47 – Sugestão de membros para composição de banca para o concurso público edital nº 

76/2013 – Setor de Estudo: Administração Pública e Politicas Publicas – ICSA. Relatora: Maria Aparecida da 

Silva. A relatora apresentou a seguinte proposta para composição da banca julgadora, como Docentes Titulares: 

Maria Vilma Coelho Moreira Faria, Adjunto II da UNILAB; Airton Cardoso Cançado, Adjunto I da UFT; Rosana 

Boullosa, Adjunto II da Universidade Federal da Bahia. Como docentes suplentes: Ana Silvia Rocha Ipiranga, 

Adjunto I da Universidade Estadual do Ceará e Kilmer Coelho Campos, Adjunto II da Universidade Federal do 

Ceará. Como secretário, Afra Sampaio Gomes, Técnico-administrativo da UNILAB. Sem maiores discussões a 

indicação nomes para a comissão julgadora foi aprovada por unanimidade. VI - 23282.001307/2013-37 – Recurso 

apresentado contra o concurso para professor auxiliar, setor de estudo sociologia, Edital nº 50/2013. Relatora: 

Andrea Gomes Linard. A relatora apresentou aos conselheiros o pedido de recurso impetrado pelo candidato Túlio 

de Souza Muniz contra o resultado final da prova didática do referido concurso; acesso às notas de cada avaliador; 

acesso ao vídeo de gravação da prova didática e, ainda, que contasse em ata a sua solicitação de recurso. Por fim, a 

relatora manifestou parecer favorável apenas quanto à divulgação das notas parciais de cada avaliador e da 

gravação da prova didática por tratar-se de informação pública. Em seguida, a presidente da sessão e os demais 

conselheiros solicitaram que fosse relatado o próximo ponto de pauta, por tratar-se de recurso do mesmo concurso 

público. VII - 23282.1331/2013-76 – Ainda com a palavra, a relatora Andrea Gomes Linard, apresentou aos 

conselheiros o pedido de recurso impetrado pelo candidato Maurício Bastos Russo contra o resultado final da prova 

didática do referido concurso; acesso às notas de cada avaliador; acesso ao vídeo de gravação da prova didática e, 

ainda, que contasse em ata a sua solicitação de recurso. Do mesmo modo, a relatora manifestou parecer favorável 

apenas quanto à divulgação das notas parciais de cada avaliador e da gravação da prova didática por tratar-se de 

informação pública. Após as discussões, deu-se início a votações do parecer, o qual propunha o acolhimento parcial 

da solicitação apresentada pelos dos dois candidatos em questão. O parecer foi aprovado pela maioria dos 

conselheiros, computando-se três votos contra e seis abstenções. VIII - P – 23282.001359/2013-11- Dispõe sobre o 

afastamento internacional da Reitora Nilma Lino Gomes. Relatora: Andrea Gomes Linard.  Com a palavra a 



relatora informou que se tratava de afastamento internacional para a cidade de Lisboa, Portugal, no período de vinte 

e sete de outubro a primeiro de novembro de 2013, com a finalidade de participar de reuniões com o secretariado 

executivo da CPLP, definir os pontos focais da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES), 

instalação do escritório da Unilab na sede da CPLP, bem como, participar de reunião com a AULP para 

apresentação da RIPES e inserção das IPES parceiras no projeto. A relatora destacou que, para essa missão, foram 

disponibilizadas hospedagem e passagens áreas e que a Unilab custeará apenas as diárias. Após a justificativa do 

afastamento internacional da Reitora, a Presidência iniciou a votação, sendo a proposta de afastamento aprovada 

por unanimidade. IX – P – 23282001466/2013-31- Solicitação de flexibilização da carga horária de trabalho dos 

servidores técnico-administrativos da UNILAB - Indicação de nomes para compor comissão. Relatora: Nilma Lino 

Gomes. – Com a palavra a Presidente da sessão informou sobre a necessidade da formalização da comissão que irá 

realizar um estudo institucional sobre a viabilidade de implantação das trinta horas na Unilab, analisando seus 

impactos, além de analisar a realização do processo tendo outras universidades e legislações como referência. Em 

seguida, solicitou que os representantes das classes relatassem as indicações de nomes para a referida comissão. 

Como os representantes dos docentes no Consuni manifestaram que, ainda, não possuíam as indicações para a 

composição da comissão, foi deliberado, em comum acordo, pela retirada de pauta do item IX, e que, em uma 

próxima sessão, fossem apresentados às indicações tanto de representante docente, discente e técnicos-

administrativo. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O Conselheiro Ivan Maia de Mello informou 

sobre a realização do I Seminário de Arte e Cultura da Unilab, e que, em breve, enviará o convite institucional aos 

Pró-reitores e demais convidados. A conselheira Maria Aparecida da Silva falou sobre a Avaliação do Seminário 

Temático do bacharelado em Administração Pública (EAD), e convidou aos docentes que tivessem interesse em 

fazer parte da comissão de avaliação. O conselheiro, Bruno Okoudowa, questionou se havia a previsão de criação 

de uma rotatória para o Campus dos Palmares, junto com a duplicação da CE 060. Com a palavra, o conselheiro 

Plinio Nogueira Maciel Filho, informou que já entrou em contato com o Departamento de Estrada e Rodagens 

(DER) e também com o Governo do Estado d o Ceará, para providenciar essa rotatória. A conselheira Daniela 

Queiroz Zuliani questionou sobre os procedimentos a serem adotados dos casos de urgência durante viagens e 

deslocamento de alunos. A conselheira Andrea Gomes Linard informou sobre as competências e limitações das 

Universidades, em geral, em relação à promoção de saúde, e que, encontra-se em processo de licitação um contrato 

de seguro de acidentes que contemple as necessidades da universidade. IV – COMUNICAÇÕES DA 

PRESIDÊNCIA: Com a palavra, a Presidente informou que esteve em missão internacional em Moçambique no 

período de onze a vinte de outubro de 2013, acompanhando a implementação do projeto RIPES, apresentado a 

proposta a diversas instituições daquele país onde na ocasião foram assinados termos de adesões ao projeto, 

também esteve acompanhando o processo seletivo de alunos estrangeiros em curso. Informou que para a seleção do 

ano de 2014, a Reitora decidiu enviar coordenadores para os países parceiros para acompanhamento da aplicação 

das provas de redação, e ressaltou a necessidade do aprimoramento da forma de divulgação dos próximos processos 

seletivos dentre os países da CPLP. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais havendo a tratar, a 

Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às quatorze horas e dez 

minutos. Para constar, eu, Josely de Sousa Alves, Secretária Executiva, para esse fim nomeada, lavrei a presente 

ata, por mim subscrita, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros abaixo listados.  


