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ATA DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁR IO 1 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2017, às quatorze horas e oito minutos, no Campus 2 

das Auroras, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 58ª sessão ordinária 3 

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

Sousa, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Leonardo Teixeira Ramos (Pró-Reitor 5 

de Administração); Plínio Nogueira Maciel Filho (Pró-Reitor de Planejamento); Andrea 6 

Gomes Linard (Pró-Reitora de Graduação); Albanise Barbosa Marinho (Pró-Reitora de 7 

Pesquisa e Pós-Graduação); David Ferreira Lima  (Substituto do Pró-Reitor de Relações 8 

Institucionais); Rafaella Pessoa Moreira (Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura); 9 

Alexandre Cunha Costa (Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis); Thiago Moura 10 

de Araújo (Diretor do Instituto de Ciências da Saúde); George Leite Mamede (Diretor do 11 

Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Lourenço Ocuni Cá (substituto da 12 

Diretora do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza); Maurílio Machado Lima Junior  13 

(Diretor do Instituto de Humanidades e Letras); Alexandre Oliveira Lima  (Diretor Interino do 14 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas); Francisco Nildo da Silva (Diretor do Instituto de 15 

Desenvolvimento Rural); Cristiane Santos Souza (substituta da Diretora Interina do Campus 16 

dos Malês), presente por videoconferência; Maria Cristiane Martins de Souza (Diretora da 17 

Educação Aberta e a Distância); Emanuella Silva Joventino Melo (Representante Docente do 18 

Instituto de Ciências da Saúde); João Coelho da Silva Neto (suplente do Representante 19 

Docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas);  Sérgio Servilha de Oliveira 20 

(Representante Docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); 21 

Elisangela André da Silva Costa ( suplente do Representante Docente do Instituto de Ciências 22 

Exatas e da Natureza); Artemisa Odila Candé Monteiro (Representante Docente do Instituto 23 

de Humanidades e Letras); Fábio Baqueiro Figueiredo (Representante Docente do Campus 24 

dos Malês), presente por videoconferência; Paulo César Farias Lima, Francisco de Assis 25 

Silveira (suplente) e Cantídio Guilherme Studart Guimarães Filho (suplente), pela 26 

representação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação; Marcus Vinnicius 27 

Soares Dias, pela representação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação do 28 

Campus dos Malês, presente por videoconferência; Letícia Ferreira Mourão , Diandra 29 
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Melanie Amaro da Cunha, Tedse Silva soares da Gama, pela representação discente; e 30 

Apolo Vicent Silva de Oliveira, pela representação discente do Campus dos Malês, presente 31 

por videoconferência. Conselheiros ausentes: Lorita Marlena Freitag Pagliuca (Vice-Reitora); 32 

Max César de Araújo (Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural). I. 33 

ABERTURA DOS TRABALHOS – Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente 34 

cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. II. COMUNICAÇÕES DA 35 

PRESIDÊNCIA  – a) O Senhor Presidente informou que o Sindicato dos Trabalhadores das 36 

Universidades Federais do Estado do Ceará – Sintufce solicitou a prorrogação do mandato dos 37 

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação do Consuni, pelo 38 

período de três meses, e que a solicitação foi acatada. A Presidência pontuou a necessidade 39 

desse tipo de solicitação ser realizada pela própria categoria. b) A Presidência apresentou ao 40 

Plenário as novos Representantes Discentes do Conselho Universitário: Letícia Ferreira 41 

Mourão, Diandra Melanie Amaro da Cunha, Tedse Silva Soares da Gama e Apolo Vicent Silva 42 

de Oliveira. III. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS  – a) O Conselheiro Francisco 43 

Nildo da Silva solicitou a inclusão da vigência do novo Estatuto da Unilab como ponto de pauta 44 

dessa sessão. A Presidência informou que o assunto seria tratado em reunião extraordinária a 45 

ser realizada no dia 19 de dezembro de 2017. IV. ORDEM DO DIA  – 1. Aprovação ad 46 

referendum da Resolução nº 27/2017/CONSUNI, que estabelece o número de vagas ociosas 47 

a serem ofertadas para o ingresso no período letivo 2017.2 nos cursos de graduação da 48 

Unilab. Relatora: Andrea Gomes Linard. O Senhor Presidente passou a palavra à relatora, a 49 

qual destacou que a referida Resolução está inserida na política de ocupação de vagas dos cursos 50 

de graduação da Unilab. A relatora pontuou que se trata do primeiro edital que contempla 51 

diretamente indígenas e quilombolas.  A Resolução também aborda as vagas destinadas a 52 

mudança de curso para estudantes da Unilab e de transferência de outras Instituições de Ensino 53 

Superior, além da admissão de graduados. Após as considerações, o Senhor Presidente, com a 54 

anuência do Plenário, submeteu a votação a Resolução nº 27/2017, que foi homologada por 55 

unanimidade. A ordem da pauta foi alterada, onde se seguiu com a apreciação da proposta de 56 

calendário acadêmico. 2. Proposta de calendário acadêmico, no regime semestral, dos 57 

cursos de graduação da Unilab para os anos letivos de 2018, 2019 e 2020. Processo nº 58 
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23282.016027/2017-57. Relatora: Andrea Gomes Linard. O Senhor Presidente passou a 59 

palavra à relatora, a qual destacou que a proposta apresentada foi construída atendendo a 60 

legislação federal e as resoluções internas da Unilab, além de ser considerado o contexto dos 61 

estados da Bahia e do Ceará, os editais internacionais, os agentes externos, como o Sisu, e o 62 

censo da educação superior. A relatora informou que foi realizada reunião com os Diretores dos 63 

Institutos, onde foram apresentadas três propostas de calendários para os anos de 2018, 2019 e 64 

2020, assim como foram consultadas para a elaboração da proposta a Coordenadoria de Gestão 65 

de Pessoas e a Diretoria de Regulação, Indicadores Institucionais e Avaliação. Após as 66 

considerações da relatora, a palavra foi passada ao convidado Gustavo Alves de Lima Henn, 67 

que apresentou a proposta. De acordo com o docente, o calendário foi construído de forma que 68 

se possa cumprir os 200 (duzentos) dias letivos no ano, garantindo o direito às férias dos 69 

docentes e alinhando o ano letivo com o ano civil. A seguir, o Senhor Presidente colocou a 70 

matéria em discussão. A Conselheira Rafaella Pessoa Moreira comentou que o Festival das 71 

Culturas da Unilab não estava presente no calendário do ano de 2016 e que foi colocado no ano 72 

de 2017, no entanto, por ser realizado em dias letivos, muitos alunos perderam o evento. O fato 73 

dos dias letivos também gerou transtorno em relação ao transporte utilizado e os espaços físicos. 74 

A Conselheira pontuou a importância das atividades de extensão e solicitou a inclusão do 75 

Festival como dia não letivo. O Conselheiro Fábio Baqueiro Figueiredo demonstrou seu apoio 76 

à proposta da Conselheira Rafaella Pessoa Moreira. A seguir, o Conselheiro realizou as 77 

seguintes considerações: a) a data 20 de novembro não é feriado nacional; b) o trancamento de 78 

curso deve ocorrer em até 2/3 (dois terços) do semestre, de acordo com Resolução do Consuni; 79 

c) quanto ao calendário de 2018, o Conselheiro sugeriu a revisão das datas de 02 e 03 de janeiro 80 

para trancamento de disciplina, assim como um recesso no período do  domingo antes do natal 81 

até o domingo após do dia 01/01; d) o dia 02 de julho é feriado estadual na Bahia; e) o 82 

Conselheiro sugeriu que no calendário 2019 fosse adotado um recesso entre o domingo antes 83 

do natal e o domingo após do dia 01/01; f) no calendário de 2020 a matrícula de ingressantes 84 

ocorre após o carnaval, o que é inviável, em razão da dificuldade de locomoção no estado da 85 

Bahia. Por fim, o Conselheiro pontuou que o calendário do Sisu de 2017.2 não está compatível 86 

com a data do início do semestre 2017.2. Em resposta ao Conselheiro, a Relatora informou que 87 
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o calendário do Sisu será alterado. Quanto ao feriado estadual, a Relatora informou que não 88 

está previsto, pois o calendário de feriados é encaminhado pelo Ministério da Educação a nível 89 

nacional. As demais considerações serão incorporadas à proposta. O Conselheiro Francisco de 90 

Assis da Silva sugeriu alterar a duração da semana universitária para o período de 4 (quatro) 91 

dias. O Conselheiro Leonardo Teixeira Ramos sugeriu a antecipação da semana universitária 92 

para o enquadramento da semana do servidor. A Conselheira Andrea Gomes Linard pontuou 93 

que já fora solicitado à Prograd que o calendário acadêmico contemplasse a conjuntura da 94 

semana do carnaval e das festividades juninas da Bahia, e esclareceu que isso não é possível. A 95 

Prograd orienta a inserção de 20% (vinte por cento) das atividades dos cursos na modalidade 96 

de educação a distância, o que está regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação, para 97 

que se utilize da forma mais criativa possível, cumprindo os dias letivos e a carga horária 98 

aprovada nos projetos políticos pedagógicos de curso, que podem ser utilizadas nas semanas do 99 

carnaval, festejo junino, natal e ano novo. O que não significa que o servidor docente não venha 100 

a cumprir expediente, solicitou o registro em ata. A Conselheira Emanuella Silva Joventino 101 

Melo apresentou a proposta do curso de enfermagem que consiste na postergação do início das 102 

aulas em 15 (quinze) dias, conforme o recesso proposto para as seguintes datas: a) de 01 de 103 

junho de 2018 a 15 julho de 2018; b) de 17 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019; c) 104 

de 07 de maio de 2019 a 10 de junho de 2019; d) de 25 de setembro de 2019 a 20 de outubro 105 

de 2019; e) de 21 de fevereiro de 2020 e 29 de março de 2020; f) de 29 de julho de 2020 a 30 106 

de agosto de 2020. A Conselheira Andrea Gomes Linard pontuou que a partir da proposta do 107 

curso de enfermagem, o ano civil e ano letivo só seria alinhado no ano de 2021, enquanto a 108 

proposta da Prograd é para manter o alinhamento previsto para o ano de 2020. Após as 109 

considerações do Plenário, o Senhor Presidente colocou em votação a proposta de calendário 110 

da Prograd, observando-se as sugestões apontadas pelos Conselheiros Fábio Baqueiro 111 

Figueiredo, Rafaella Pessoa Moreira, Francisco de Assis da Silva e Leonardo Teixeira Ramos, 112 

a qual foi aprovada pela maioria dos presentes, apurando-se três votos contra. A seguir, os 113 

Conselheiros aprovaram a alteração da ordem dos pontos de pauta. 3. Proposta de calendário 114 

acadêmico da Pós-Graduação da Unilab para ano letivo de 2018. Processo nº 115 

23282.016031/2017-15. Relator: Albanise Barbosa Marinho. A palavra foi passada à 116 



 
         

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

UNILAB 
  

5 
 

Conselheira Albanise Barbosa Marinho, que apresentou a proposta de calendário, destacando a 117 

alteração nas datas da semana universitária, a inclusão do festival das culturas e alteração na 118 

data de envio de propostas de novos cursos de pós-graduação stricto sensu para o dia 19 de 119 

março de 2018. Após as considerações, o Senhor Presidente, com a anuência do Plenário, 120 

colocou a proposta de calendário em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 4. 121 

Processos de progressão funcional. O Senhor Presidente submeteu à aprovação em bloco os 122 

seguintes processos de progressão funcional: a) Processo nº 23282.015897/2017-17 – 123 

Progressão funcional, da classe de Professor Adjunto nível II para Adjunto nível III, do docente 124 

Luis Carlos Silva de Sousa, lotado no Instituto de Humanidades e Letras; b) Processo nº 125 

23282.015709/2017-42 – Progressão funcional, da classe de Professor Adjunto-A nível I para 126 

Adjunto-A nível II, do docente Francisco Thiago Rocha Vasconcelos, lotado no Instituto de 127 

Humanidades e Letras; c) Processo nº 23282.015590/2017-16 – Progressão funcional, da classe 128 

de Professor Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II, do docente José Olavo da Silva 129 

Garantizado Júnior, lotado no Instituto de Humanidades e Letras; d) Processo nº 130 

23282.015809/2017-79 – Progressão funcional, da classe de Professor Adjunto nível II para 131 

Adjunto nível III, do docente Rodrigo Ordine Graça, lotado no Instituto de Humanidades e 132 

Letras; e) Processo nº 23282.015443/2017-38 – Progressão funcional, da classe de Professor 133 

Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II, da docente Maria Leidiane Tavares Freitas, lotada 134 

no Instituto de Humanidades e Letras; f) Processo nº 23282.015733/2017-81 – Promoção 135 

funcional, da classe de Professor Adjunto nível IV para Associado nível I, da docente Jacqueline 136 

Cunha da Serra Freire, lotada no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza. Não havendo 137 

manifestações em contrário, os processos foram aprovados por unanimidade. 5. Avaliação em 138 

estágio probatório. O Senhor Presidente submeteu à aprovação em bloco os seguintes 139 

processos de avaliação em estágio probatório: a) Processo nº 23282.008792/2016-12 – 140 

Aprovação em estágio probatório do docente Luís Gustavo Chaves da Silva, lotado no Instituto 141 

de Desenvolvimento Rural; b) Processo nº 23282.012392/2017-92 – Aprovação em estágio 142 

probatório da docente Jeannette Filomeno Pouchain Ramos, lotada no Instituto de 143 

Humanidades e Letras; c) Processo nº 23804.015585/2017-03 – Aprovação em estágio 144 

probatório da docente Elisangela André da Silva Costa, lotada no Instituto de Ciências Exatas 145 
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e da Natureza; d) Processo nº 23804.015710/2017-77 – Aprovação em estágio probatório da 146 

docente Lívia Paulia Dias Ribeiro, lotada no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza; e) 147 

Processo nº 23282.015145/2017-48 – Aprovação em estágio probatório da docente Emanuella 148 

Silva Joventino Melo, lotada no Instituto de Ciências da Saúde. Não havendo manifestações em 149 

contrário, os processos foram aprovados, registrando-se duas abstenções. 6. Proposta de 150 

criação do Curso de Graduação em Engenharia de Computação, Bacharelado, regime 151 

semestral, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 152 

(Unilab). Processo nº 23282.014869/2017-74. Relatora: Andrea Gomes Linard. O Senhor 153 

Presidente passou a palavra à relatora, que apresentou a matéria, destacando o histórico de 154 

construção da proposta. A seguir, a palavra foi passada ao docente Hermínio Miguel de Oliveira 155 

Filho, que foi convidado para auxiliar na apresentação da matéria. De acordo com o docente, o 156 

curso partiu das diretrizes gerais da Unilab, estabelecidas pela Comissão de implantação da 157 

Unilab, onde foram observados temas e problemas comuns ao Brasil e aos países parceiros. 158 

O perfil de atuação do aluno egresso do curso classifica-o na área de sistemas de software e 159 

sistemas de hardware. A palavra foi passada ao Conselheiro George Leite Mamede, o qual 160 

destacou que os laboratórios existentes na Unilab suprirão a necessidade do curso, o que indica 161 

o investimento mínimo para o início do curso. Após as considerações do Plenário, o Senhor 162 

Presidente colocou em votação a proposta de criação do curso, a qual foi aprovada pela maioria 163 

dos presentes, registrando-se duas abstenções.  7. Minuta de Resolução que altera, 164 

parcialmente, a Resolução nº 50/2016/CONSUNI, de 19 de dezembro de 2016, que 165 

aprovou, ad referendum, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em História, 166 

Licenciatura, regime semestral, da Universidade da Integração Internacional da 167 

Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.012341/2016-80. Relatora: Andrea 168 

Gomes Linard. O Senhor Presidente passou a palavra à relatora, que apresentou a matéria, 169 

destacando que o PPC é um documento dinâmico, que periodicamente vivencia um processo 170 

de revisitação e atualização, conforme as resoluções do Conselho Nacional de Educação que 171 

precisam ser alinhadas aos termos do documento. A proposta reformula algumas disciplinas, 172 

assim como altera o número de semestres para 8 (oito). Não havendo manifestações do Plenário, 173 

o Senhor Presidente colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 8. 174 
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Proposta de Resolução que dispõe sobre a criação e funcionamento de Empresas Juniores 175 

da Unilab. Processo nº 23282.013269/2017-99. Relator: George Leite Mamede. O Senhor 176 

Presidente passou a palavra ao relator, que apresentou a matéria, destacando que há duas 177 

empresas juniores em fase de implantação. Foi elaborada uma minuta de resolução que visa 178 

institucionalizar a criação das empresas juniores, seguindo o Parecer da Procuradoria Jurídica, 179 

a qual foi apreciada pela Comissão de Legislação do Consuni. Os ajustes apontados pela 180 

Comissão foram realizados e incluídos nesta sessão para análise. O Conselheiro João Coelho 181 

destacou a necessidade de colaboração da Comunidade para que se estude uma forma de 182 

fortalecer essas empresas, que precisarão, além de espaço, de materiais para que funcionem. 183 

Após as considerações do Plenário, o Senhor Presidente colocou em votação a proposta de 184 

Resolução, a qual foi aprovada por unanimidade. Por fim, os Conselheiros acordaram em 185 

analisar a proposta de alteração da Resolução nº 001-B, que trata sobre o Programa de 186 

Assistência ao Estudante (PAES), em reunião posterior. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO 187 

– Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão às dezessete 188 

horas e dezenove minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Chefe da Secretaria do 189 

Conselho Universitário, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e 190 

aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 191 
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