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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e treze, às quatorze horas e doze minutos, na sede da UNILAB, 

em Redenção, realizou-se a 9ª 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, Fernanda Linard de Paula – representando a Pró-Reitoria 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, Cícero Saraiva 

Sorinho – representante do Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Aristeu Rosendo 

Ponte Lima, Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Monalisa Valente Ferreira - Diretora do 

Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina Semedo de Andrade – Diretora do Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas, Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo - Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural, Daniel Freire de 

Sousa, representante docente do Instituto de Ciências da Saúde, Mario Fernandes Biague, representante docente do 

Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Daniela Queiroz Zuliani, representante docente do 

Instituto de Desenvolvimento Rural, Carlos Mendes Tavares, representante docente do Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas,  Fábio Paulino de Oliveira e Maria do Socorro Camelo Maciel, representantes dos servidores técnico-

administrativos,  Joana D’arc da Silva Feitosa e John Wesley de Oliveira Monteiro representantes dos discentes. 

Esteve presente ainda a Assistente do CONSUNI, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos e o Coordenador de Ensino 

de Graduação, Robério Américo do Carmo Souza. Estiveram ausentes os conselheiros: Fernando Afonso Ferreira 

Junior, Plínio Nogueira Maciel Filho, George Leite Mamede, Juan Carlos Alvarado Alcóce, Victor Emanuel Pessoa 

Martins, Bruno Okoudowa, Francisco Wesley de Oliveira Mendonça, Faustino Manuel Rodrigues, Gislana Maria 

do Socorro M. do Vale, Núbia Moura Ribeiro e Maria Aparecida da Silva. I – ABERTURA DOS TRABALHOS 

- Havendo quórum, a Senhora Presidente deu início a sessão submetendo a apreciação e votação as Atas da 7ª e 8ª 

Sessões Ordinárias do Conselho Universitário, após alguns ajustes, as referidas atas foram aprovadas por 

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

DO DIA – PROCESSOS – I - P 23282001325/2013-19- Minuta de Resolução que dispõe sobre o regime de 

trabalho docente. Relatora: Andrea Gomes Linard. A relatora informou que anteriormente havia uma resolução 

que regulamentava a carga horária didática dos professores, entretanto foi detectada a necessidade de revisar esta 

resolução e sendo assim, o assunto passou a ser discutido detalhadamente entre Diretores de Instituto, Pró-Reitoria 

de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o Vice-Reitor 

que resultaram na minuta em epígrafe. A relatora comunicou que a proposta conta com aspectos de ordem legal 

comuns a todas as universidades e aspectos peculiares da realidade da UNILAB. A Professora Andrea Linard 

pontuou e explicou pontos importantes da minuta, entre eles que no quadro de magistério superior o regime é de 

quarenta horas semanais em tempo integral e tempo parcial de vinte horas semanais, as horas de trabalho do 

professor são pertinentes com as ações de ensino, pesquisa e extensão que indissociáveis visam aprendizagem, 



produção de conhecimento e ampliação e transmissão do saber e cultura, a minuta regulamenta as situações em que 

são consideradas como atividades próprias de pessoal docente de nível superior de acordo com os interesses 

institucionais etc. Por fim, a relatora ressaltou que a minuta buscou assegurar a presença do docente nos cursos de 

graduação. O Professor Aristeu Rosendo pediu a palavra e contestou o artigo terceiro, item quatro que dispõe sobre 

a atuação do docente em pelo menos dois trimestres letivos por ano, o conselheiro ressalvou que deste modo 

entraria em conflito com professores que atuam somente na Pós-Graduação que funciona semestralmente. De posse 

da palavra, a Professora Nilma Lino Gomes ponderou que os professores terão que dar aula na Graduação também 

e em seguida a conselheira Wilma Coelho sugeriu que o texto do item quatro seja modificado para o seguinte: “Art. 

3º, item IV - No mínimo, o docente deverá atuar em pelo menos dois trimestres letivos anualmente em 

conformidade com os interesses da unidade acadêmica.”. Novamente com a palavra a Magnífica Reitora ressaltou 

que a aprovação desta resolução é um passo importante para UNILAB, pois é um dos pontos que deixarão a 

Universidade com organização institucional. Após votação, houve uma abstenção e a minuta foi aprovada pela 

maioria, com a sugestão da conselheira Wilma Coelho.II - P 23282001408/2013-16- Afastamento da Magnífica 

Reitora Nilma Lino Gomes para cumprir missão em Cabo Verde e Angola no período de vinte e três de novembro a 

primeiro de dezembro do ano corrente. Relatora: Andrea Gomes Linard. A conselheira apresentou os trechos e 

comunicou que o interesse do afastamento para esta Autarquia Federal está relacionado a missão integrada a ser 

realizada em Cabo Verde e Angola nos dias mencionados, no qual a Magnífica Reitora participará de reuniões com 

os representantes das universidades parceiras destes países para apresentação do projeto da RIPES e assinatura do 

termo de adesão e termo de cooperação pelos Reitores ou representantes destas universidades. O objetivo desta 

missão é divulgar o projeto RIPES (Redes de Instituições Públicas de Educação Superior) e trazer visibilidade a 

respeito do que vem de desdobramento de ações para concretude do projeto na UNILAB e na esfera das instituições 

parceiras citadas. O representante dos discentes, conselheiro John Wesley questionou do que se trata o referido 

projeto. Com a palavra, a Presidente fez um breve relato sobre o desenvolvimento deste projeto na UNILAB e após 

discussões, a matéria em epígrafe foi aprovada por unanimidade. III - P 23282001441/2013-38- Minuta de 

Resolução que regulamenta o Regimento Interno do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-brasileiros – NEAAB, 

vinculado a PROPAE. Relator: Roberto Carlos da Silva Borges. O relator informou que os núcleos de estudos 

afro-brasileiros foram criados há duas décadas dentro das universidades públicas do Brasil com o objetivo de 

sistematizar os estudos de pesquisa e extensão das temáticas africanas e afro-brasileiras, uma forma política e 

universitária de combate ao racismo, os núcleos se organizam através de consórcios. O relator realizou um breve 

histórico de como surgiram os núcleos nas universidades brasileiras e explicou que o tema tem sido discutido na 

UNILAB pelos professores Vera Rodrigues, Rodrigo Ordine e Luis Tomas que apresentaram a minuta, a qual foi 

discutida pela Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis. Ainda com a palavra, o relator complementou que 

o núcleo nasce ligado a Coordenadoria de Políticas Afirmativas da PROPAE e tem como finalidade produção 

acadêmica e interdisciplinar acerca das temáticas abrigadas pelos grupos de pesquisa formadores do NEAAB, 

atuando no ensino, pesquisa e extensão em estudos africanos e afro-brasileiros, atendendo as diretrizes da 

UNILAB. A conselheira Wilma coelho pediu vistas ao processo para realizar algumas contribuições. IV - P 

23282001460/2013-64- Minuta de Resolução que regulamenta os procedimentos relativos a matrícula de estudantes 

dos cursos de Graduação. Relatora: Wilma Baía de Nazaré Coelho. A conselheira convidou o Prof. Robério 

Américo, Coordenador de Ensino de Graduação, para discorrer sobre o tema, pois este acompanhou o processo 

desde o início. Com a palavra o Prof. Américo explicou que até o momento não havia documento que 

regulamentasse o procedimento de matrícula, fato que tem ocasionado algumas dificuldades no cotidiano dos 



coordenadores de curso. O professor explicou que foram tomados como base documentos da Universidade Federal 

do Rio Grande do norte, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal do 

Piauí, por serem instituições consolidadas, com resoluções aprovadas em tempos diferentes e por utilizarem o 

Sistema SIGA para realização das matrículas. O Coordenador afirmou que o documento só normatiza os 

procedimentos que já eram realizados e que a minuta possui três pontos fundamentais que eram alvo de 

dificuldades. O primeiro ponto abrange a definição dos quatro níveis de matrícula, pré-matrícula, matrícula 

institucional, matrícula curricular e matrícula em Regime Especial. Segundo ponto é quanto a perda de vínculo do 

aluno com a instituição e por fim, a regulamentação do critério de constituição das turmas. Ainda com a palavra, o 

Prof. Américo ressaltou que a minuta foi adequada ao caráter trimestral da UNILAB. Os conselheiros Daniel Freire 

e Andrea Linard sugeriram que na resolução constasse uma quantidade mínima de alunos para realização das 

disciplinas, a conselheira ressaltou que sua preocupação é otimização dos recursos da Universidade, pois para cada 

disciplina é necessário infraestrutura e sairia mais oneroso a UNILAB a oferta de disciplinas contendo poucos 

alunos.  Novamente de posse da palavra, o Prof. Américo ponderou que essa decisão deve ser tomada pelos 

Diretores e Coordenadores de Instituto e não constar em Resolução, pois dificulta o processo durante a 

operacionalização. A conselheira Wilma Coelho pediu a palavra e afirmou que os Diretores e Coordenadores 

precisam ter o controle das demandas trimestrais, trabalhando com projeções, pois dessa forma, há a oportunidade 

de otimização dos custos. Ponderou que a Universidade não tem como justificar em instâncias jurídicas que um 

determinado aluno que está passando por um determinado problema, não poderá cursar determinada disciplina 

porque não há o número mínimo de alunos para que esta seja ofertada. Ainda com a palavra a conselheira ressalvou 

que os Coordenadores e Diretores precisam ter mobilidade para fazer análise de seu trabalho, buscando a melhor 

forma de atender o aluno e ao mesmo tempo otimizando os recursos da Universidade. Novamente com a palavra, a 

conselheira Andrea Linard sugeriu que nas partes onde conste “Instituto” seja substituído por “Unidade 

Acadêmica”, contemplando assim o Campus de São Francisco do Conde, a sugestão foi aceita pelo Conselho. Em 

seguida, a conselheira Monalisa Valente pediu a palavra e parabenizou a comissão que minutou a resolução, 

concordou com a opinião da Profa. Wilma em relação à oferta de turmas e questionou o artigo décimo, onde 

constava que o Diretor de Instituto seria responsável pelo espaço físico necessário para funcionamento dos cursos, 

após discussões, ficou decidido que este item deve ser suprimido. Depois de esclarecidas todas as dúvidas, a 

Presidente encaminhou a matéria para votação com as alterações citadas, a qual foi aprovada pela maioria dos 

votos, com uma abstenção. V - P 23282001363/2013-71- Minuta de Resolução que regulamenta o Trimestre da 

Integração Cultural. Relatora: Wilma Baía de Nazaré Coelho. A relatora fez um breve histórico do processo de 

elaboração da minuta que contou com a participação dos Institutos, da PROGRAD, das demais Pró-Reitorias e da 

Vice-Reitoria. Com a palavra, a Conselheira Andrea Linard solicitou uma alteração no artigo quarto, item dois que 

regula a participação docente durante o Trimestre da Integração e sugeriu a supressão do termo “fora da 

instituição”, pois durante este trimestre, os docentes podem participar de atividades acadêmico-científicas na 

UNILAB. A relatora esclareceu todas as dúvidas e após discussões, a resolução foi aprovada por unanimidade, com 

o compromisso de incluir a sugestão da Professora Andrea Linard. A Presidente parabenizou a Pró-Reitora de 

Graduação pela condução do processo e ao Vice-Reitor, Prof. Fernando Afonso por acompanhar minuciosamente o 

certame.VI - P 23282001452/2013-18- Homologação da resolução GR N° 026 aprovada Ad Referendum que 

dispõe sobre o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Humanidades – Bacharelado 

Interdisciplinar. Relatora: Wilma Baía de Nazaré Coelho. A relatora explicou que ao inserir o Projeto Político 

Pedagógico do citado curso no sistema (e-MEC) do Ministério da Educação, este não foi aprovado por não estar 



com a carga horária adequada para os cursos de bacharelado, como esta inserção tinha um prazo a ser cumprido, foi 

necessário aprovar uma resolução Ad Referendum regulamentando um novo projeto, com a mudança de carga 

horária do Bacharelado em Humanidades da UNILAB, de mil e seiscentas horas para duas mil e quatrocentas 

horas. Ainda com a palavra, a Professora Wilma Coelho explicou que esta mudança implicou na distribuição de 

carga horária em atividades complementares e trabalho de conclusão de curso. A conselheira Monalisa Valente 

pediu a palavra e contextualizou os demais sobre a discussão do aumento da carga horária e em seguida a 

Presidente ressaltou que mesmo sendo uma Universidade da integração e que deseja ousar, a UNILAB precisa 

cumprir os regramentos do Ministério da Educação. A Professora Nilma Gomes informou que no MEC existe uma 

comissão que discute os cursos de bacharelado do país e que está articulando a participação da UNILAB na 

comissão, além disso, ela ressaltou que a demanda de uma carga horária menor para os bacharelados 

interdisciplinares precisa chegar ao Conselho Nacional de Educação para ser discutida. Após discussões a 

Presidente colocou o tema em votação e a resolução foi homologada por unanimidade. VII - P 23282001466/2013-

31- Solicitação de flexibilização da carga horária de trabalho dos servidores técnico-administrativos da UNILAB – 

Indicação de nomes para compor comissão de estudo. Relatora: Nilma Lino Gomes. A relatora solicitou às três 

categorias os nomes dos representantes que integrarão a comissão. Representantes dos docentes: Joaquim Torres 

Filho (IDR), Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno (ICS) e José Berto Neto (ICEN). Representantes 

dos técnicos-administrativos: Luana Rêgo Colares de Paula (PROAD), Osvaldo Costa Martins (PROPAE) e 

Rodolfo Pereira da Silva (PROGRAD). Representantes dos discentes: Silviane Ferreira de Sousa (BHU), Francisco 

Felipe Peixoto (BHU) e Julimar Trajano Lopes (ADM. PÚBLICA). Os docentes e os discentes indicaram um nome 

a mais, caso haja algum problema. Docente: John Herbert da Silva Félix e discente: Ciro Almeida da Silva. A 

Presidente ressaltou que estes últimos não farão parte da comissão, mas se for necessário podem colaborar com 

ajuda. Ainda com a palavra, a Presidente comunicou que sairá uma portaria regulamentando a comissão que terá 

até seis meses para apresentar ao CONSUNI o estudo e este, por sua vez, terá um mês para realizar a análise do 

documento e tomar a decisão de implantação ou não da flexibilização da carga horária. A Magnífica Reitora 

ressaltou que está preparando um documento, juntamente com a Procuradoria Federal, com orientações para nortear 

a comissão, o qual deve se enviado juntamente com a portaria. Com todos de acordo, a Presidente passou para o 

próximo ponto. VIII - P 23282001465/2013-97- Sugestão de membros para compor comissão julgadora do 

concurso público de provas e títulos para provimento efetivo de vagas de carreira de magistério superior, Edital n° 

84/2013 – Setor de Estudo: Economia e Finanças. Relatora: Rosalina Semedo de Andrade. A relatora informou as 

sugestões de nomes para compor a banca do concurso. Titulares: Prof.ª Samia Nagib Maluf (Adjunto II – 

UNILAB), Prof. Elano Ferreira Arruda (Adjunto II - UFC) e Prof. Andrei Gomes Simonassi (Adjunto II - UFC). 

Suplentes: Prof. Eduardo Soares Parente (Adjunto I - UNILAB) e Prof. Daniel Barboza Guimarães (Adjunto I - 

UFC). Secretário Prof. Hugo Marco Consciência Silvestre (Adjunto I – UNILAB). Sem muitas discussões a 

Presidente colocou a matéria em votação e a banca sugerida foi aprovada por unanimidade. III – 

COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A conselheira Andrea Linard pediu a palavra e comunicou que a 

UNILAB foi convidada para participar do Seminário Nacional de Doença Falciforme e a relatora irá participar 

juntamente com a Profa. Emília Chaves e alguns professores do Instituto de Ciências da Saúde em Salvador/BA. 

IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: A Magnífica Reitora informou que a Professora Rosalina Semedo 

foi eleita Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e o Prof. Rodrigo Aleixo foi eleito Diretor do Instituto 

de Desenvolvimento Rural, portanto, reconduzido para o cargo. A Profa. Nilma informou ainda que o Professor 

Carlos Tavares é o novo representante docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. A Magnífica Reitora 



convidou a todos para participarem do Seminário Internacional que está sendo realizado na UNILAB durante a 

semana corrente. Ainda com a palavra, a Presidente comunicou que recebeu dois decretos da Prefeitura do 

município de Acarape e do Município de Redenção que no dia vinte de novembro será decretado feriado em 

comemoração ao Dia da Consciência Negra. A Reitora explicou que os decretos chegaram de última hora e, além 

disso, devido ao Seminário, este ano a UNILAB não irá aderir ao feriado, mas que nos próximos anos é importante 

que adesão ocorra, tendo em vista a missão da Universidade, pois é importante que estas duas cidades reconheçam 

politicamente este dia merece ser comemorado. A Reitora ressaltou que nesse ínterim, deve-se planejar como será 

realizada a articulação da Universidade com a comunidade. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às 

dezessete horas e quinze 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.  

 

 

  

 


