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Redenção, 24 de abril de 2014 

 

NOTA  
Resposta à TV Diário a partir de reportagem veiculada no telejornal 

“Diário na TV” no dia 22 de abril de 2014 

 
 

A Assessoria de Comunicação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira (Unilab) dirige-se à emissora TV Diário a respeito de reportagem exibida 

ontem (22) no telejornal “Diário na TV” a respeito de manifestações realizadas por alguns 

estudantes estrangeiros nos campi de Redenção e Acarape - CE. Abaixo são listados pontos 

levantados na reportagem seguidos do posicionamento da Unilab: 

 

1. A nota emitida pela Unilab no dia 22 não informa quando os demais problemas da 

pauta de reivindicações serão resolvidos 

A Reitoria da Unilab não havia recebido até o momento nenhuma pauta de reivindicações por 

parte dos estudantes. A mesma foi protocolada no gabinete da Reitoria ontem (22), às 

17h06min, após a presença da reportagem. Por isso, a nota emitida fazia menção apenas ao 

assunto que foi percebido nas manifestações: o atraso dos auxílios estudantis. Os estudantes 

foram convidados pela Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis e demais pró-

reitorias para uma assembleia ontem às 13 horas, a fim de que suas demandas fossem ouvidas, 

mas não compareceram. 

 

2. Benefício atrasado há quase quatro meses 

Os auxílios estudantis são repassados aos estudantes até o dia 05 de cada mês. Neste mês de 

abril, o pagamento não foi feito no prazo porque a universidade aguardava repasse dos 

recursos do Ministério da Educação. Até ontem (23), são contados 18 dias de atraso. Não há 

nenhum auxílio estudantil atrasado “há quase quatro meses”, como claramente 

afirmado na reportagem, inclusive sem mencionar de que esta informação era feita 

segundo os estudantes. Em nota anterior, a Unilab informou que havia a estimativa de que os 

recursos estariam depositados nas contas dos estudantes nesta quinta-feira (24). Informamos 

que todos os recursos já foram disponibilizados aos estudantes. 

 

3. Falta de estrutura da universidade 

Neste mês de maio a Unilab completará apenas três anos de efetiva atuação e, portanto, está 

em pleno processo de estruturação física e acadêmica, visando atender o que se propôs em 

suas diretrizes. A estruturação física inclui a construção do Campus das Auroras, bem como a 

construção de outras unidades acadêmicas e administrativas nos campi de que atualmente 

dispõe. Todo esse processo está visivelmente em pleno andamento. Além do tempo necessário 

para se consolidar, a Unilab depende da atuação de instâncias que vão além de sua 

administração. O Campus das Auroras, que está sendo construído entre as cidades de 

Redenção e Acarape, abrigará a residência universitária. Enquanto isso, os estudantes alugam  
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imóveis nas proximidades dos campi por conta própria, tendo como suporte o auxílio-moradia 

e o auxílio-instalação. Deste modo, a forma de ocupação desses imóveis é de responsabilidade 

exclusiva dos estudantes. Os alunos estrangeiros, bem como os brasileiros, são orientados de 

que a universidade possui o Programa de Assistência ao Estudante, por meio do qual repassa 

auxílios para os estudantes matriculados em cursos de graduação cujas condições 

socioeconômicas são insuficientes para a permanência e uma trajetória acadêmica exitosa 

e/ou que se encontrem em situação de extrema vulnerabilidade social. Além disso, a oferta 

imobiliária das cidades de Redenção e Acarape e o valor dos aluguéis é algo que vai além das 

possibilidades de atuação da universidade. 

 

4. Estudantes solicitam assistência médica 

A Unilab possui a Coordenação de Saúde e Bem-estar (Cosbem), com equipe formada por 

médico, enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogo e nutricionista e receberá mais 

profissionais no concurso público que está em vigor. No momento o setor está em fase de 

estruturação, principalmente de suas instalações físicas. Por conta disso, realiza o primeiro 

atendimento e encaminha o estudante para a rede hospitalar. 

 

5. Falta de água no Campus dos Palmares (Acarape-CE) 

Na última vez que houve falta de água no Campus dos Palmares, a Companhia de Água e 

Esgoto do Ceará (Cagece) informou que uma das tubulações que alimenta a área das cidades 

de Redenção e Acarape se rompeu, causando dano na distribuição de água na região. O 

reservatório atual do Campus dos Palmares tem capacidade para suprir a demanda do campus 

por até quatro dias, mas se o problema no abastecimento persiste além disso, fatalmente há 

falta de água. A universidade depende, portanto, de instâncias externas a ela. Quando o 

problema ocorre, a administração da Unilab acompanha de perto a questão junto à Cagece e, 

com o apoio da Prefeitura Municipal de Acarape, disponibiliza, como medida absolutamente 

paliativa, o suporte com carro-pipa para o campus, até que o problema seja sanado. 

 

6. Não houve permissão da entrada do cinegrafista / Reitora e pró-reitor não quiseram 

gravar entrevista 

Como o movimento dos estudantes, sem pauta de reivindicações apresentada, estava informal, 

a Unilab estava apurando os fatos e se propôs a emitir nota posteriormente. Não era possível 

conceder entrevista sem a apuração devida dos fatos. 

 

7. Barracas foram montadas dentro da universidade por estudantes que foram 

despejados das moradias devido à falta de pagamento de aluguel 

As duas barracas montadas apenas na tarde da terça-feira (22) no pátio da Unilab foram 

recolhidas pelos próprios estudantes no mesmo dia, após as ações de mobilização deles. Não 

há junto à administração da Unilab, especialmente às assistentes sociais da universidade, 

nenhum registro formal de caso de estudante despejado de sua moradia por ocasião do atraso 

de 18 dias no repasse de auxílio. 

 

8. Estudantes estrangeiros 

Desde sua lei de criação, a Unilab é vocacionada a oferecer ensino, pesquisa e extensão 

universitários a estudantes brasileiros e estrangeiros provenientes dos países que integram a  
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CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), especialmente os países africanos. 

Assim como os brasileiros, os estudantes estrangeiros são, portanto, o foco de todas as ações  

da Unilab, que tem insistente atuação na busca pela integração das diversidades com 

incansáveis ações acadêmicas, culturais, esportivas, entre outras. Todo processo exige tempo 

e atuação de todos que compõem a comunidade acadêmica, o que inclui os próprios 

estudantes estrangeiros, e não consegue superar todos os desafios de uma única vez. A 

negligência aos estudantes, e especificamente aos estrangeiros, é algo inadmissível a esta 

universidade. 

 

 

Contando com a ética e a busca pela verdade com imparcialidade que pautam o jornalismo 

brasileiro, a Assessoria de Comunicação da Unilab solicita à TV Diário que este 

posicionamento da universidade seja devidamente posto em evidência aos telespectadores, 

contribuindo assim para a apurada contemplação dos fatos. 

 

 

Assessoria de Comunicação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

 


