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ATA DA 48ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Aos dezessete dias do mês de abril de 2018, às dez horas e três minutos, no Campus das Auroras, 2 

em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 48ª sessão extraordinária do 3 

Conselho Universitário, sob a presidência da Vice-Reitora, Lorita Marlena Freitag Pagliuca, e 4 

com a presença dos seguintes Conselheiros: Thiago Moura de Araújo (Diretor do Instituto de 5 

Ciências da Saúde); George Leite Mamede (Diretor do Instituto de Engenharias e 6 

Desenvolvimento Sustentável); Lívia Paulia Dias Ribeiro (Diretora do Instituto de Ciências 7 

Exatas e da Natureza); Maurílio Machado Lima Junior (Diretor do Instituto de Humanidades e 8 

Letras); Alexandre Oliveira Lima (Diretor Interino do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas); 9 

Francisco Nildo da Silva (Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural); Maria Cristiane 10 

Martins de Souza (Diretora da Educação Aberta e a Distância); Flávia Paula Magalhães 11 

Monteiro (suplente da representante docente do Instituto de Ciências da Saúde); Sérgio Servilha 12 

de Oliveira (representante docente do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); 13 

João Francisco da Silva Filho (representante docente do Instituto de Ciências Exatas e da 14 

Natureza); Artemisa Odila Candé Monteiro (representante docente do Instituto de Humanidades 15 

e Letras); Antônio Luciano Morais Melo Filho e Paulo César Farias Lima, pela representação 16 

dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação; Letícia Ferreira Mourão, Sambite 17 

Santos Cabi (suplente), e Tedse Silva Soares da Gama, pela representação discente. 18 

Conselheiros Ausentes: Cantídio Guilherme Studart Guimarães Filho e Normânia Lúcia Peixôto 19 

Pereira (representantes dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação). Ausências 20 

justificadas: Anastácio de Queiroz Souza (Reitor), Mírian Sumica Carneiro Reis (Diretora do 21 

Campus dos Malês) e Apolo Vicent Silva de Oliveira (representante discente). Encontram-se vagas 22 

as representações docentes do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e do Instituto de 23 

Desenvolvimento Rural. I. ABERTURA DOS TRABALHOS – Havendo quórum regulamentar, 24 

a Senhora Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e declarou aberta a sessão. 25 

Inicialmente a Presidência colocou a pauta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A 26 

seguir, a Senhora Presidente informou que a Secretaria do Consuni recebeu da Comissão Eleitoral 27 

responsável pela eleição dos Técnico-Administrativos em Educação para o Consuni, a relação dos 28 

5 (cinco) técnicos eleitos pela categoria. O documento que apresentou o resultado das eleições não 29 

estava em consonância com o disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Unilab. Foi realizada 30 

uma reunião entre a Presidência do Consuni, a representação dos técnicos e a Comissão Eleitoral, 31 

na qual foi explicada a necessidade de reformulação da documentação, que deveria definir os 32 
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representantes titulares, os representantes suplentes, assim como apresentar o contato dos eleitos. 33 

O documento reformulado chegou no dia 16 de abril de 2018, após o expediente, véspera desta 34 

sessão, razão pela qual a convocação dos representantes Técnico-Administrativos em Educação 35 

foi realizada na manhã do dia 17 de abril de 2018. Após os esclarecimentos, a Presidência deu 36 

boas-vindas aos novos representantes Técnico-Administrativos em Educação do Conselho 37 

Universitário. O Conselheiro Paulo César Farias Lima, com a palavra, solicitou o adiamento da 38 

reunião, em razão da Assembleia da categoria dos Técnico-Administrativos em Educação que 39 

estava ocorrendo concomitantemente a sessão do Consuni. Após ampla discussão, a Presidência 40 

encaminhou a proposta de adiamento da reunião para as onze horas e trinta minutos, a qual foi 41 

aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se quatro votos contrários. II. REABERTURA 42 

DOS TRABALHOS – Às onze hora e quarenta minutos a 48ª sessão extraordinária do Conselho 43 

Universitário foi retomada. III. ORDEM DO DIA – 1. Discussão sobre a Seção I – Do Conselho 44 

da Unidade Acadêmica (Arts. 47 a 48) do Estatuto da Unilab. O Conselheiro Sambite Santos 45 

Cabi solicitou que fosse incluído como ponto de pauta a situação do Conselho do Instituto de 46 

Ciências Sociais Aplicadas – ICSA. A Presidente esclareceu que o assunto seria discutido durante 47 

o segundo ponto de pauta, ao serem abordadas a recomposição e adequação de todos os Conselhos 48 

Acadêmicos da Unilab. A seguir, com a palavra, a Conselheira Lívia Paulia Dias Ribeiro relatou 49 

o processo de constituição da Comissão do Consuni para a elaboração dos documentos referentes 50 

as eleições de vice-diretor, vice-coordenador e as eleições para recompor o Consuni e compor o 51 

Consepe. Foi elaborado pela Comissão um documento que apresenta as regras gerais e, no 52 

momento, estão sendo trabalhados os editais para as eleições do Consuni e do Consepe. A 53 

expectativa é de que a Comissão entregue os documentos antes do prazo estabelecido, que é de 54 

trinta dias. A Conselheira informou que durante a pausa na primeira parte da sessão os Diretores 55 

se reuniram e discutiram o ponto de pauta. Foram levantados os seguintes pontos que precisam ser 56 

esclarecidos pelo Consuni: participação dos cursos de graduação na modalidade a distância e dos 57 

cursos lato sensu de pós-graduação nos Conselhos de Unidade Acadêmica. Também pontuou a 58 

necessidade de discussão da relevância do Instituto de Educação a Distância, visto que o mesmo 59 

tem assento nos Conselho de Deliberação Superior da Unilab, e, até o momento, não foi instituído. 60 

A Diretora da Educação Aberta e a Distância, Maria Cristiane Martins de Souza, pontuou a falta 61 

de representatividade dos dois mil e quinhentos alunos da educação à distância nas decisões da 62 

universidade. A Conselheira também observou que a criação do Instituto de Educação à Distância 63 

impactaria a organização institucional, em especial entre os institutos e para os docentes, que 64 
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teriam suas cargas horárias compartilhadas. Foi pontuado que o trabalho a ser desenvolvido pelo 65 

IEAD deverá ser realizado com a parceria entre os Institutos, por meio de termos de cooperação 66 

técnica, tendo em vista que a atual Diretoria de Educação à Distância não possui todas as expertises 67 

da Unilab. O Conselheiro Alexandre Oliveira Lima pontuou que o Consuni deve decidir se os 68 

coordenadores de cursos lato sensu possuem assento nos Conselhos de Unidade Acadêmica. O 69 

Conselheiro também manifestou que somente uma Unidade Acadêmica pode manifestar-se sobre 70 

a criação, organização, modificação, avaliação ou extinção de cursos de graduação e de pós-71 

graduação, e que as alocações dos cursos nas unidades especiais devem ser discutidas. O 72 

Conselheiro Paulo César Farias Lima posicionou-se demonstrando preocupação em relação ao 73 

ensino à distância na Unilab, que passa por dificuldades na oferta de disciplinas e disponibilidade 74 

de bolsas para contratação de professores. O Conselheiro pontunou que deve ser pensado e 75 

decidido pelo Conselho Universitário o que é melhor para os cursos EAD da Unilab. O Conselheiro 76 

Francisco Nildo da Silva pontuou que o Instituto de Educação à Distância está previsto tanto no 77 

Estatuto quanto no Regimento Geral da Unilab, o que demonstra a importância do órgão para a 78 

universidade. Para o Conselheiro caberia a discussão sobre o meio de viabilizar a criação do IEAD. 79 

O Conselheiro também pontuou as parcerias que serão desenvolvidas entre as Unidades 80 

Acadêmicas e o IEAD, em especial no compartilhamento da carga horária docente. O Conselheiro 81 

George Leite Mamede pontuou que a transferência dos cursos para o IEAD não é tarefa simples e 82 

que precisa ser bem debatida no Conselho Universitário. A Presidência pontuou que os cursos 83 

devem ser criados e ligados às Unidades Acadêmicas, o IEAD deve ser um meio a permear os 84 

Institutos. O IEAD não cria curso, o seu papel é a viabilização dos cursos EAD, bem como das 85 

disciplinas dos cursos presenciais que devem ter 20% (vinte por cento) de sua carga horária na 86 

modalidade EAD. A seguir, a Senhora Presidente esclareceu que incialmente o Consuni tem que 87 

ter um entendimento sobre o que engloba um programa de especialização e se esses cursos devem 88 

ter assento nos Conselhos de Unidade Acadêmica. A Presidência também solicitou à Comissão 89 

presidida pela Conselheira Lívia Paulia Dias Ribeiro que trouxesse posteriormente uma proposta 90 

que contemplasse a interpretação de como dever ser formado o colegiado dos Institutos. O 91 

Conselheiro Tedse Silva Soares da Gama ressaltou que, de acordo com a Lei de Criação de 92 

Programas de Pós-Graduação, programas de pós-graduação são os mestrados e doutorados, não 93 

incluindo as especializações. A Presidência pontuou que atualmente o Ministério da Educação ao 94 

falar sobre Pós-Graduação está usando a expressão “programa de pós-graduação/especialização”, 95 

e que essas informações devem ser levadas em consideração ao decidir sobre os cursos EAD da 96 
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Unilab. Com a palavra, o Conselheiro Sambite Santos Cabi discorreu sobre a necessidade de 97 

discussão sobre a situação do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, referente a necessidade de 98 

novas eleições, e que o debate sobre os cursos IEAD poderia ser abordado posteriormente. O 99 

Conselheiro solicitou a suspenção do atual Diretor interino do ICSA, que está no cargo há mais de 100 

três meses, e relembrou que a solicitação já foi realizada anteriormente. A Presidência informou 101 

que há uma comissão constituída para organizar o processo eleitoral para recomposição de todos 102 

os Institutos. No trabalho da Comissão há que se ter clareza sobre a composição dos colegiados, 103 

razão desta sessão extraordinária. A Senhora Presidente pontuou que a questão do ICSA está em 104 

pauta, mas está sendo abordada de aspecto abrangente. A Conselheira Lívia Paulia Dias Ribeiro 105 

informou que entregou à Secretaria do Consuni uma minuta de instrução normativa para auxiliar 106 

na discussão da pauta. A minuta apresenta o entendimento sobre quem são os membros dos 107 

Conselhos de Unidade Acadêmica. A Conselheira também informou que está sendo organizada 108 

uma eleição no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas que fere o Estatuto ao prever o voto 109 

universal. A Conselheira sugeriu que o Consuni emita um documento para a Diretoria do ICSA 110 

suspendendo o processo eleitoral corrente, até que a Comissão interna do Conselho Universitário 111 

apresente o resultado dos trabalhos sobre as eleições e o Consuni aprove as instruções sobre os 112 

processos eleitorais. A Presidência, com anuência do Plenário, colocou a proposta em votação, a 113 

qual foi aprovada pelos presentes, registrando-se uma abstenção. IV. ENCERRAMENTO DA 114 

SESSÃO – Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão às treze 115 

horas e vinte e quatro minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei 116 

a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 117 

Conselheiros. 118 
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