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ATA DA 47ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2018, às quatorze horas e trinta minutos, no 2 

Campus das Auroras, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 47ª 3 

sessão extraordinária do Conselho Universitário, sob a presidência da Vice-Reitora, Lorita 4 

Marlena Freitag Pagliuca, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Thiago Moura 5 

de Araújo (Diretor do Instituto de Ciências da Saúde); John Hebert da Silva Félix 6 

(substituto do Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Lívia 7 

Paulia Dias Ribeiro (Diretora do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza); Maurílio 8 

Machado Lima Junior (Diretor do Instituto de Humanidades e Letras); Pedro Acosta 9 

Leyva (substituto da Diretora Interina do Campus dos Malês), presente por 10 

videoconferência; Emilia Soares Chaves Rouberte (substituta da Diretora da Educação 11 

Aberta e a Distância); Emanuella Silva Joventino Melo (Representante Docente do 12 

Instituto de Ciências da Saúde); Cantídio Guilherme Studart Guimarães Filho (suplente), 13 

Elaine Vigianni Oliveira Teixeira e Normânia Lúcia Peixôto Pereira (suplente), pela 14 

representação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação; Tedse Silva Soares 15 

da Gama, pela representação discente;  e Apolo Vicent Silva de Oliveira, pela 16 

representação discente do Campus dos Malês, presente por videoconferência. Conselheiros 17 

Ausentes: Alexandre Oliveira Lima (Diretor Interino do Instituto de Ciências Sociais 18 

Aplicadas); Francisco Nildo da Silva (Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural); João 19 

Coelho da Silva Neto (Representante Docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas); 20 

Sérgio Servilha de Oliveira (Representante Docente do Instituto de Engenharias e 21 

Desenvolvimento Sustentável); João Francisco da Silva Filho (Representante Docente do 22 

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza); Artemisa Odila Candé Monteiro (Representante 23 

Docente do Instituto de Humanidades e Letras); Elisabeth Linhares Catunda (Representante 24 

Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural); Marcus Vinnicius Soares Dias, pela 25 

representação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação do Campus dos Malês; 26 

Letícia Ferreira Mourão e Diandra Melanie Amaro da Cunha, pela representação discente. 27 

I. ABERTURA DOS TRABALHOS – Havendo quórum regulamentar, a Senhora 28 

Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e declarou aberta a sessão. II. ORDEM 29 

DO DIA – Pauta única: plano de implantação do novo Estatuto da Unilab.  30 

Inicialmente, a Senhora Presidente esclareceu que a sessão se tratava de uma conversa sobre 31 
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o novo Estatuto, e que tal etapa deve ser bem trabalhada. A seguir, prestou informações 32 

sobre as articulações que estão sendo realizadas a respeito da implantação do documento. 33 

De acordo com a Presidência, a Pró-Reitoria de Planejamento está realizando um estudo no 34 

sentido de organizar um espaço que acolherá todos os Conselhos Superiores da 35 

Universidade. A ideia é deixar uma secretaria ampla, que trabalhe de maneira integrada. A 36 

previsão para a sala estar equipada é de três meses. Simultaneamente está sendo trabalhada 37 

a questão de, pelo menos, mais um técnico-administrativo para a Secretaria dos Conselhos. 38 

A Coordenação de Gestão de Pessoas está analisando quem poderá ser designado para 39 

assumir a função e, em razão da necessidade de treinamento, presume-se que o prazo para 40 

o servidor estar apto é o mesmo de entrega da sala. A Senhora Presidente pontuou que a 41 

estratégia é seguir o disposto no Estatuto, para tanto, faz-se necessária a recomposição do 42 

Consuni, e há que se pensar na implantação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 43 

Consepe. Para a composição do Consepe, além da presença do Reitor, da Vice-Reitora, das 44 

Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, estão previstos um professor de 45 

cada unidade acadêmica, um representante de cada unidade especial, três coordenadores de 46 

cursos de graduação, três coordenadores de curso de pós-graduação, três professores eleitos 47 

por seus pares. As representações docentes não devem estar concentradas numa única 48 

unidade acadêmica. São necessários também representantes discentes e representantes do 49 

corpo técnico-administrativo. Por fim, a Presidência destacou que não tem condições de 50 

seguir rigorosamente o calendário proposto, com base nos prazos estabelecidos. A seguir, 51 

abriu espaço para pronunciamento do Plenário. O Conselheiro Maurílio Machado Lima 52 

Junior narrou o processo de implantação da Comissão que elaborou um cronograma, que foi 53 

criada no ano de 2016, e foi formada pelos docentes Maurílio Machado, Fábio Baqueiro, 54 

Daniel Freire, pelos técnicos presentes na sessão e por discentes, como o Felipe Peixoto, 55 

todos membros do Consuni à época. Para o Conselheiro, é possível pensar maneiras para 56 

iniciar os processos eleitorais para a escolha dos representantes nos Conselhos, de modo a 57 

colocar o Consepe em funcionamento o quanto antes. Não é preciso esperar as condições 58 

ideais para o Consepe funcionar, tais como espaço para a secretaria do Conselho, mas é 59 

necessário, o quanto antes, nomearem um técnico para auxiliar a secretaria. A partir do 60 

momento que isso for feito o Conselho pode funcionar. Como titular da Comissão de 61 

Legislação do Consuni, o Conselheiro destacou que há processos acumulados e que 62 



 

         

 

 

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

UNILAB 

 

3 

 

aguardam a criação do Consepe para deliberação. Por fim, o Conselheiro Maurílio Machado 63 

Lima Junior perguntou a Presidência se existia expectativa de concurso para os cargos 64 

técnico-administrativos. A Conselheira Emilia Soares Chaves Rouberte destacou a 65 

necessidade de elaboração de um plano operacional para cada ação descrita no cronograma, 66 

abordando o que é preciso para a efetivação das ações, o que auxiliaria no estabelecimento 67 

de prazos. O Conselheiro Maurílio Machado Lima Junior sugeriu que fossem convidados 68 

(as) para as próximas reuniões a Diretora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas e 69 

representantes da Pró-Reitoria de Administração, da Pró-Reitoria de Planejamento e da 70 

Diretoria de Tecnologia da Informação. Com a palavra, a Presidência pontuou que é possível 71 

que o novo técnico possa se juntar à secretaria, mas, no momento, está sendo analisado quem 72 

pode ser esse servidor. A Senhora Presidente indicou a necessidade de elaboração de um 73 

plano operacional detalhado, com prazos exequíveis. A Conselheira Elaine Vigianni 74 

Oliveira Teixeira sugeriu a constituição de uma comissão eleitoral para aqueles que 75 

comporão o Consuni e o Consepe, conforme o novo Estatuto. Segundo a Conselheira, o 76 

Consuni pode provocar as unidades acadêmicas para a formação das comissões eleitorais 77 

para eleger as vagas para os Conselhos. A Conselheira indicou a necessidade de formação 78 

de uma Comissão para coordenar as atividades, em razão das funções do Consuni quanto a 79 

esses processos eleitorais. O Conselheiro Maurílio Machado Lima Junior sugeriu o prazo 80 

de um mês para o início dos processos eleitorais, pois, de acordo com o Regimento Geral, é 81 

necessário que o edital seja publicado com no mínimo quarenta e cinco dias de antecedência 82 

das eleições. A Conselheira Elaine Vigianni Oliveira Teixeira propôs que fosse estabelecido 83 

um comunicado às unidades acadêmicas para as eleições, e que fosse iniciada a distribuição 84 

dos trabalhos entre os membros do Consuni para aquilo que compete ao Conselho. A 85 

Senhora Presidente sugeriu a criação de uma comissão do Consuni para trabalhar no plano 86 

operacional sugerido pela Conselheira Emilia Soares Chaves Rouberte, em relação a 87 

necessidade de recursos humanos e materiais, de tempo, e disparar o processo de consulta 88 

que vai acontecer. A Presidência sugeriu que neste momento, não fossem criadas funções 89 

que demandassem recursos financeiros. O Plenário deu sua anuência da situação. O 90 

Conselheiro Maurílio Machado Lima Junior se pronunciou dizendo que não vê prejuízo em 91 

estarem previstas nessas novas eleições as figuras de vice-diretor e vice coordenador, pois 92 

não trará ônus financeiros à Unilab. De acordo com o Conselheiro, não deveria haver 93 
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obrigatoriedade da figura do vice para os atuais coordenadores e diretores com mandato em 94 

andamento, mas que poderia estar previsto nas próximas eleições. A Senhora Presidente 95 

pontuou que o planejamento deverá passar novamente pelo Consuni, onde deverá ser feito 96 

um cronograma físico para operacionalização das propostas. A Conselheira Lívia Paulia 97 

Dias Ribeiro sugeriu a composição de uma comissão única que trataria de todas as eleições. 98 

A Senhora Presidente solicitou o nome dos Conselheiros que se candidatariam para a 99 

comissão e trabalharia em cima da recomposição do corpo docente para o Consuni. Foram 100 

nomeados os seguintes Conselheiros: Lívia Paulia Dias Ribeiro (como Presidente), Cantídio 101 

Guilherme Studart Guimarães Filho, Thiago Moura de Araújo e Maurílio Machado Lima 102 

Junior. Ficou estabelecido o prazo de trinta dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão 103 

a contar da publicação da portaria. O Conselheiro Thiago Moura de Araújo sugeriu a 104 

elaboração de um edital padrão para ser divulgado entre os Institutos. A Conselheira Lívia 105 

Paulia Dias Ribeiro sugeriu que as três primeiras ações da proposta de implantação 106 

pudessem ser desenvolvidas juntas, referentes a “criação de comissão eleitoral e realização 107 

de eleições de representantes docentes para o Consuni”,  a “criação de comissão eleitoral e 108 

realização de eleições de representantes técnico-administrativos em educação para o 109 

Consepe”, e a “criação de comissão eleitoral e realização de eleições e coordenadores de 110 

curso de graduação, coordenadores de curso de pós-graduação e coordenadores de extensão 111 

para o Consepe”. A Conselheira Elaine Vigianni Oliveira Teixeira pontuou a necessidade 112 

de construção do plano de ações baseado na proposta de implantação do novo Estatuto. A 113 

Conselheira também solicitou uma agenda de reuniões para tratar do assunto. O Conselheiro 114 

Maurílio Machado Lima Junior indicou que ficaria responsável pelo detalhamento do plano 115 

de ações. A Senhora Presidente comentou que, em relação as reuniões, à medida que o 116 

trabalho for desenvolvido os Conselheiros podem se pronunciar e as sessões extraordinárias 117 

serão agendadas. A Senhora Presidente sugeriu a composição de uma comissão para tratar 118 

do plano de ações de implementação no novo Estatuto. A Conselheira Emilia Soares Chaves 119 

Rouberte foi convidada a participar da Comissão que elaboraria o plano de ação. A Senhora 120 

Presidente consultou ao Plenário sobre a possibilidade de ser uma única comissão que ficaria 121 

responsável pelas eleições e o plano operacional. O Plenário aprovou. A Conselheira Emilia 122 

Soares Chaves Rouberte deverá ser convocada para as reuniões que abordarão o trabalho da 123 

Comissão. A Conselheira Lívia Paulia Dias Ribeiro indagou sobre o provimento dos cargos 124 
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de vice coordenador e vice-diretor. As Conselheiras Emanuella Silva Joventino Melo e 125 

Elaine Vigianni Oliveira Teixeira sugeriram que poderiam ser iniciadas as eleições para o 126 

provimento dos cargos dos vices. Essas eleições, excepcionalmente, seriam realizadas para 127 

o provimento desses cargos, onde os vices eleitos teriam os mandatos vinculados aos atuais 128 

diretores e coordenadores, de modo a seguir o disposto no novo Estatuto. A Senhora 129 

Presidente sugeriu que a Comissão normatizasse as eleições para o provimento dos cargos 130 

de vice-coordenador e vice-diretor. Posteriormente o trabalho da Comissão deverá ser 131 

apresentado no Consuni. O Conselheiro Maurílio Machado Lima Junior comentou que o 132 

Consuni deverá ter um posicionamento sobre as mudanças que implicarão na necessidade 133 

de espaços físicos e nomeação para cargos. O Conselheiro Pedro Acosta Leyva pontuou a 134 

necessidade de criação do Instituto de Humanidades e Letras do Compus dos Malês. O 135 

Conselheiro Cantídio Guilherme Studart Guimarães Filho indagou sobre o agendamento da 136 

próxima sessão do Consuni. A Senhora Presidente esclareceu que aguardará um 137 

posicionamento da Comissão para então agendar uma sessão. III. PALAVRA LIVRE – A 138 

Conselheira Lívia Paulia Dias Ribeiro solicitou que o Consuni auxiliasse o Instituto de 139 

Ciências Sociais Aplicadas na definição da composição do seu Conselho de Unidade para a 140 

realização de novas eleições. A Conselheira Emanuella Silva Joventino Melo comentou que 141 

cabe ao Instituto procurar como fazer as eleições de acordo com o Regimento Geral e o 142 

Estatuto da Unilab. A Conselheira Elaine Vigianni Oliveira Teixeira destacou que a 143 

problemática do ICSA se refere a falta de entendimento sobre onde os cursos de educação 144 

a distância devem estar vinculados. A Senhora Presidente comentou que o atual Diretor do 145 

Instituto não consegue quórum para deliberar a questão dos cursos de educação a distância. 146 

Numa próxima reunião será retomado o assunto e o Consuni deliberará. IV. 147 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO – Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 148 

declarou encerrada a sessão às quinze horas e quarenta e oito minutos. Para constar, eu, 149 

Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, 150 

depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 151 
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