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ATA DA 43ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVER SITÁRIO 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2017, às quatorze horas e treze minutos, no 2 

Campus das Auroras, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 43ª sessão 3 

extraordinária do Conselho Universitário, sob a presidência do Magnífico Reitor, Anastácio de 4 

Queiroz Sousa, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Lorita Marlena Freitag 5 

Pagliuca (Vice-Reitora); Leonardo Teixeira Ramos (Pró-Reitor de Administração); Plínio 6 

Nogueira Maciel Filho (Pró-Reitor de Planejamento); Andrea Gomes Linard (Pró-Reitora de 7 

Graduação); Albanise Barbosa Marinho (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação); David 8 

Ferreira Lima  (substituto do Pró-Reitor de Relações Institucionais); Rafaella Pessoa Moreira 9 

(Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura); Raimundo Hericksson Paiva Rebouças (substituto 10 

do Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis); Thiago Moura de Araújo (Diretor do 11 

Instituto de Ciências da Saúde); George Leite Mamede (Diretor do Instituto de Engenharias e 12 

Desenvolvimento Sustentável); Lívia Paulia Dias Ribeiro (Diretora do Instituto de Ciências 13 

Exatas e da Natureza); Maurílio Machado Lima Junior  (Diretor do Instituto de Humanidades 14 

e Letras); Rosalina Semedo de Andrade Tavares (Diretora do Instituto de Ciências Sociais 15 

Aplicadas); Francisco Nildo da Silva (Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural); Pedro 16 

Acosta Leyva (substituto da Diretora Interina do Campus dos Malês); Emilia Soares Chaves 17 

Rouberte (substituta da Diretora da Educação Aberta e a Distância); Flávia Paula Magalhães 18 

Monteiro  (suplente da representação Docente do Instituto de Ciências da Saúde); Sérgio 19 

Servilha de Oliveira (Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento 20 

Sustentável); João Francisco da Silva Filho (Representante Docente do Instituto de Ciências 21 

Exatas e da Natureza); Artemisa Odila Candé Monteiro (Representante Docente do Instituto 22 

de Humanidades e Letras); Lidia Lima da Silva (suplente do Representante Docente do 23 

Campus dos Malês), presente por videoconferência; Francisco de Assis Silveira (suplente), 24 

Cantídio Guilherme Studart Guimarães Filho (suplente) e Antônio Carlos Garcia de 25 

Oliveira , pela representação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação; Marcus 26 

Vinnicius Soares Dias, pela representação dos Servidores Técnico-Administrativos em 27 

Educação do Campus dos Malês, presente por videoconferência; Letícia Ferreira Mourão e 28 

Sabado Gomes Dabó, pela representação discente. Conselheiros ausentes: Antônio Roberto 29 



 
         

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 

UNILAB 
 

  

2 
 

Xavier (Representante Docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas); Max César de 30 

Araújo (Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural); e Bruno João Cá, pela 31 

representação discente. I. ABERTURA DOS TRABALHOS  - Havendo quórum 32 

regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. A 33 

Presidência abriu espaço para a apresentação do novo Diretor do Instituto de Ciências da Saúde, 34 

Thiago Moura de Araújo. A seguir, o Senhor Presidente prestou solidariedade aos familiares, 35 

amigos e colegas dos envolvidos no acontecimento da última sexta-feira, dia 20, onde uma 36 

aluna foi alvo de violência na universidade. A palavra foi passada à Professora Violeta Holanda, 37 

representante do Comitê Gestor em Direitos Humanos da Unilab, que agradeceu o espaço na 38 

sessão do Consuni e o empenho da Instituição para a assistência à aluna. De acordo com a 39 

docente, o Comitê se propõe a criar uma agenda e participar da articulação e proposição das 40 

ações emergenciais demandadas pela comunidade acadêmica ao Consuni, no que se refere a 41 

prevenção e combate à violência contra a mulher e a garantia de segurança cidadã na Unilab e 42 

região do Maciço de Baturité. II. ORDEM DO DIA  – Para discussão da pauta, fizeram-se 43 

presentes a Coordenadora de Orçamento, Adriana Guimarães Portela, e o Coordenador de 44 

Serviços Operacionais, Francisco Iristenio Souza Cardoso. 1. Manifestação sobre a situação 45 

financeira e orçamentária da Unilab – Comissão Especial de Orçamento, Obras e 46 

Patrimônio do Consuni. Foi previamente distribuído o Parecer da Comisão de Orçamento do 47 

Consuni, que analisou a situação financeira e orçamentária da Unilab. De acordo com o 48 

Presidente da Comissão, George Leite Mamede, realizou-se o levantamento dos custos 49 

correntes da universidade nos anos 2013-2016. Para o ano de 2017 foi realizada a análise das 50 

contas da instituição nesse período, avaliando a possibilidade de redução dos valores de cada 51 

conta. Em complemento, foi elaborada uma lista de possíveis ações a serem conduzidas para a 52 

redução dos custos. Segundo o Conselheiro George Leite Mamede, foi previsto para a Unilab 53 

o recebimento no ano de 2017 de um montante no valor de R$ 54 milhões (rubricas de custeio 54 

e capital). Até setembro de 2017 foram empenhados o valor de R$ 32 milhões. Cerca de R$ 8,9 55 

milhões da dotação inicial foram bloqueados. As previsões de gastos a pagar até dezembro de 56 

2017 somam um valor de R$ 17 milhões. Ao final do período, estima-se um déficit de R$ 5,5 57 

milhões nas contas da universidade. As contas de serviços de terceirizados, manutenção e 58 
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conservação de bens imóveis, o contrato do restaurante universitário e as bolsas de estudo no 59 

país possuem a maior importância no orçamento da universidade. Quanto ao gasto com 60 

hospedagem de alunos, o representante da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, 61 

Raimundo Hericksson Paiva Rebouças, afirmou que vem reduzindo o período de pagamento de 62 

hospedagem para os alunos, que foi alterado de três meses para cerca de um mês. Quanto ao 63 

restaurante universitário, a Comissão propôs a realização de um estudo pela Propae para avaliar 64 

a possibilidade de redução do valor das refeições do restaurante universitário, com ajustes no 65 

cardápio das refeições. No Campus dos Malês, as refeições já são oferecidas no seu mínimo, 66 

conforme informou o Conselheiro Marcus Vinnicius Soares Dias. Recomendou-se, ainda, que 67 

o restaurante universitário previsto para o Campus das Auroras seja posto em funcionamento, 68 

com o objetivo de descentralizar a oferta e assegurar o atendimento da demanda iminente com 69 

a previsão de ocupação efetiva de salas de aula no referido Campus. Recomendou-se também 70 

que este restaurante passe a trabalhar com o sistema de entrega de refeições prontas. Quanto ao 71 

serviço de apoio administrativo, a Comissão sugeriu que a Pró-Reitoria de Administração 72 

realize um estudo sobre a necessidade de remanejamento de pessoal terceirizado para 73 

otimização dos serviços prestados, sem alteração nos quantitativos, assim como sugeriu a 74 

suspensão de cessões de servidores da Unilab e o retorno de pessoal cedido para reforçar o 75 

atendimento da crescente demanda do quadro de servidores. Em relação aos custos com energia 76 

elétrica, água e esgoto, a Comissão propôs campanhas de conscientização de uso, além da 77 

continuação das ações de uso programado das salas de aula. Quanto a conta de diárias e 78 

passagens, a recomendação é de que seja priorizada as viagens institucionais do Reitor até 79 

dezembro de 2017. Nos casos de realização de concursos que demandem membros externos na 80 

composição das bancas, devem priorizadas a participação de docentes de instituições próximas. 81 

Para o ano de 2018, a Comissão propõe para a conta de diárias e passagens a seguinte 82 

distribuição percentual: seminário interno - 3%, banca de concurso - 10%, capacitação - 5%, 83 

fórum de entidade de classe - 12%, atividades da educação a distância - 9%, viagens 84 

institucionais - 10%, visita à São Francisco do Conde - 10%, apresentação de trabalho - 36%, 85 

aula de campo - 0,5%, festival de cultura - 3%, visita ao Ceará - 1% e congresso da UNE - 86 

0,5%. Sobre os investimentos nos Campos da sede, a Comissão sugere a seguinte ordem de 87 
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prioridade em casos de decisão: ações de acessibilidade; implementação dos laboratórios 88 

didáticos; biblioteca; segurança; obras de expansão de infraestrutura; equipamentos de 89 

tecnologia da informação. No caso de São Francisco do Conde, a ordem de prioridade é a 90 

seguinte: obras de expansão de infraestrutura; equipamentos de tecnologia e informação; 91 

implementação dos novos laboratórios. Por fim, a Comissão sugeriu avaliar a possibilidade de 92 

novas fontes de fomento estaduais, nacionais e dos países parceiros ou organizações 93 

internacionais para o subsídio da estadia dos estudantes da Unilab. Após comentários dos 94 

Conselheiros, a Presidência agradeceu o trabalho da Comissão. III. ENCERRAMENTO DA 95 

SESSÃO - Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às 96 

dezesseis horas e vinte e sete minutos. Para constar, eu, João Felipe Rodrigues do Nascimento, 97 

Secretário do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, 98 

será assinada pelos Conselheiros. 99 
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