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NOTA  
Escolha de dirigentes da Unilab 

 
O presidente do Conselho Universitário da Unilab esclarece à comunidade acadêmica que: 

 

1. Prossegue no Conselho Universitário, já em fase de votação, o processo de reforma do 

Estatuto da Unilab, com vistas à institucionalização que garantirá, entre outras consequências, 

as condições legais para a escolha de seus dirigentes. 

 

2. O artigo 26, inciso XX, do atual estatuto prevê que compete ao Conselho Universitário 

“instituir e organizar o processo de escolha do Reitor e do Vice-Reitor, com a presença de pelo 

menos 2/3 (dois terços) dos conselheiros, garantida a consulta à comunidade universitária”. 

Todavia esse processo não está instituído nem organizado. Diante disso, o presidente do 

Conselho entende que não é adequado convocar processo de escolha sem a elaboração de regras 

prévias. 

 

3. A versão reformada do Estatuto definirá os requisitos necessários que subsidiarão o Consuni 

na definição dessas regras e de como se dará a convocação para a escolha que, para ter 

legitimidade junto ao Ministério da Educação, deverá ser feita em observância à Lei nº 9.192/95 

e ao Decreto 1.916/96. A definição de lista tríplice poderá ou não ser precedida por consulta à 

comunidade. “Em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos 

estabelecidos pelo colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o 

peso de setenta por cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais 

categorias” (Lei nº 9.192/95, art. 1º, inciso III). Entretanto, caso decida não fazer consulta, o 

Conselho Universitário poderá sinalizar para o acatamento de resultado de consulta coordenada 

por entidades representativas da comunidade, por meio de adequada interlocução prévia. Neste 

caso, a proporção dos votos será definida pelo conjunto dos três segmentos da universidade.  

 

4. Nesse contexto de instabilidade no cenário político nacional, são compreensíveis as 

inquietações em muitos de nós. Espera-se que elas sejam enfrentadas pela instituição e pela 

comunidade visando ao fortalecimento da Unilab. 

 

Redenção, 05 de maio de 2016. 

 

 

TOMAZ AROLDO DA MOTA SANTOS 

Presidente do Conselho Universitário 

 

 

  


