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ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Aos treze dias do mês de junho de 2018, às treze horas e trinta e um minutos, no Campus das 2 

Auroras, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 60ª sessão ordinária 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); Lívia Paulia Dias Ribeiro (Diretora do Instituto de Ciências Exatas e da 6 

Natureza); Antônio Vieira da Silva Filho (Diretor Interino do Instituto de Humanidades e Letras); 7 

Emilia Soares Chaves Rouberte (substituta da Diretora da Educação Aberta e a Distância); 8 

Flávia Paula Magalhães Monteiro (suplente da representante Docente do Instituto de Ciências 9 

da Saúde); Sérgio Servilha de Oliveira (representante docente do Instituto de Engenharias e 10 

Desenvolvimento Sustentável); Cleide Maria da Silva Leite (suplente do representante docente 11 

do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza); Luma Nogueira de Andrade (suplente da 12 

representante docente do Instituto de Humanidades e Letras);  Antônio Luciano Morais Melo 13 

Filho, Normânia Lúcia Peixoto Pereira e Antônio Carlos Garcia (suplente), pela representação 14 

dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação; Tedse Silva Soares da Gama, pela 15 

representação discente. Conselheiros ausentes: George Leite Mamede (Diretor do Instituto de 16 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Maria Vilma Coelho Moreira Faria (Diretora 17 

Interina do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas); Francisco Nildo da Silva (Diretor do Instituto 18 

de Desenvolvimento Rural); Antonio Marcelo Cavalcanti Novaes (representante docente do 19 

Instituto de Desenvolvimento Rural); Paulo César Farias Lima (representante dos Servidores 20 

Técnico-Administrativos em Educação; Letícia Ferreira Mourão e Diandra Melanie Amaro da 21 

Cunha, pela representação discente. Ausências justificadas: Anastácio de Queiroz Sousa (Reitor), 22 

Mírian Sumica Carneiro Reis (Diretora Interina do Campus dos Malês) e Apolo Vicent Silva de 23 

Oliveira (representante discente). Encontra se vaga a representação docente do Instituto de 24 

Ciências Sociais Aplicadas. I. ABERTURA DOS TRABALHOS – Havendo quórum 25 

regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. A 26 

Presidência colocou em votação a participação da Diretora do Sistema de Bibliotecas da Unilab, 27 

Elineuza dos Santos Ferreira, que auxiliaria na relatoria dos processos referentes à biblioteca. A 28 

participação da Diretoria foi aprovada por unanimidade. II. APROVAÇÃO DE ATAS – a) A 29 

Senhora Presidente informou que foram distribuídas aos Conselheiros as atas da 59ª sessão 30 

ordinária e da 47ª sessão extraordinária do Conselho Universitário. Não havendo manifestações, 31 

com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente colocou em votação, separadamente, cada um 32 
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dos documentos, que foram aprovados por unanimidade pelo Plenário. III. COMUNICAÇÕES 33 

DA PRESIDÊNCIA – a) As Comissões de “Orçamento e Contas” e a de “Legislação” do 34 

Conselho Universitário deverão ser recompostas no mês de agosto do ano de 2018. Os 35 

Conselheiros interessados deverão entrar em contato com a Secretaria do Consuni. b) A Próxima 36 

sessão do Consuni está prevista para o mês de agosto do ano de 2018.  c) A solicitação do Professor 37 

Américo de Sousa referente a aprovação do Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira 38 

– Nudoc, seria incluída nesta sessão, no entanto, o possível relator não se sentiu confortável para 39 

tratar da matéria. Dessa forma, o Nudoc será abordado na próxima sessão ordinária do Consuni. 40 

d) A Presidência colocou a pauta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. e) É necessário 41 

o quórum qualificado para discussão e aprovação do item VI da pauta. IV. COMUNICAÇÕES 42 

DOS CONSELHEIROS – a) O Conselheiro Luciano Morais Melo Filho fez moção de repúdio à 43 

publicação de Portaria do Ministério da Educação referente aos horários de expediente da 44 

administração púbica federal durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2018. b) O 45 

Conselheiro Tedse Silva Soares da Gama sugeriu a diminuição da documentação encaminhada 46 

referentes aos assuntos pautados nas reuniões do Conselho Universitário. c) A Conselheira Luma 47 

Nogueira de Andrade pontuou a necessidade de pagamento dos docentes que trabalharam em 48 

concursos, cujos os processos de pagamento foram suspensos. Em resposta, a Presidência 49 

justificou que a situação é de contenção de despesas, razão da suspensão dos pagamentos. V. 50 

ORDEM DO DIA – 1. Aprovação ad referendum da Resolução nº 10/2018/CONSUNI, que 51 

aprovou o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Agronomia, Bacharelado, 52 

regime semestral, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-53 

Brasileira – Unilab. Processo n° 23282.004595/2017-13. A Senhora Presidente observou que a 54 

Resolução foi aprovada ad referendum em razão da necessidade da adesão ao Sistema de Seleção 55 

Unificada (SISU). De acordo com o memorando encaminhado pela Pró-Reitoria de Graduação, 56 

foram feitas orientações, despachos em processo e cobranças diversas para a celeridade da ação de 57 

atualização do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Agronomia objetivando o 58 

cumprimento dos prazos, entretanto, esse foi o único curso que não atendeu aos prazos 59 

estabelecidos. Após esclarecimentos, a Presidência, com a anuência do Plenário, colocou a matéria 60 

em votação, a qual foi homologada por unanimidade. 2. Projeto Político-Pedagógico do Curso 61 

de Licenciatura em Pedagogia – Campus do Malês/BA. Processo nº 23282.009609/2016-04. 62 

A palavra foi passada ao Conselheiro Antônio Vieira da Silva Filho para relatoria da matéria. O 63 

Conselheiro apresentou o parecer da Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular, o 64 
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qual informa que o PPC está em conformidade com os critérios de avaliação estabelecidos pelo 65 

INEP. Na presente atualização, houve um ajuste na carga horária das componentes obrigatórias do 66 

Núcleo de Formação Pedagógica e alteração na carga horária total do curso, passando a ser de 67 

3.200 e período de duração mínima de 08 (oito) semestres / 04 (quatro) anos, conforme estabelece 68 

a Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE nº 02/2015. A seguir, a matéria foi 69 

colocada em discussão. O Conselheiro Tedse Silva Soares da Gama pontuou a necessidade de ser 70 

revisto o tempo de oito semestres do curso, pois os alunos do Bacharelado em Humanidades que 71 

dependem do auxílio seriam prejudicados tendo em vista que o total do curso seria de, no mínimo, 72 

seis anos e o auxílio é concedido por apenas cinco anos. Os problemas referentes aos auxílios 73 

também foram pontuados pelo discente Matheus Maciel, cuja presença foi aprovada pelo plenário. 74 

Após ampla discussão e com anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a 75 

qual não foi aprovada pelo Plenário. Foram registrados seis votos contra, três votos a favor e quatro 76 

abstenções. 3. Apresentação dos resultados do trabalho da comissão instituída pela Portaria 77 

GR Nº 383 – “Comissão responsável pelo processo eleitoral que definirá representantes do 78 

Consuni, do Consepe, e normatizará as eleições para provimento de cargo de vice-diretores 79 

e vice-coordenadores das unidades acadêmicas e coordenadores de curso de graduação, 80 

respectivamente. ” A Senhora Presidente passou a palavra à Conselheira Lívia Paulia Dias 81 

Ribeiro para relatoria da matéria. A relatora relembrou a composição da Comissão e as suas 82 

atribuições. Como resultado do trabalho, foram produzidas uma minuta de Resolução Comum, a 83 

Instrução Normativa nº 01/2018/CONSUNI, um modelo de edital eleitoral e seus anexos. Em 84 

complemento, também foi produzida uma nova proposta de implantação dos dispositivos do novo 85 

Estatuto da Unilab. A relatora pontuou a necessidade de alteração do art. 23, o qual prevê que os 86 

processos com os nomes para escolha do cargo de Reitor e/ou Vice-Reitor serão abertos na 87 

Secretaria do Conselho Universitário. A “Secretaria do Consuni” deve ser substituída pela 88 

“Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior”, órgão recentemente criado para dar suporte aos 89 

Conselhos Superiores. A relatora também propôs a inclusão de um parágrafo junto ao art. 17 90 

contemplando o modo de votação para a composição da lista tríplice: “§ 2º A votação será 91 

uninominal, onde cada eleitor votará em apenas um nome para cada cargo a ser preenchido, 92 

devendo as listas serem compostas com os três primeiros nomes mais votados”. Após as 93 

considerações da Conselheira, a Presidência colocou a matéria em discussão. O Conselheiro 94 

Antônio Luciano Morais Melo Filho parabenizou o trabalho da Comissão e sugeriu que na minuta 95 

de Resolução fosse previsto o item 23 da Nota Técnica nº 437/2011/Sesu/MEC, o qual versa sobre 96 
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a votação paritária. Após ampla discussão, com a anuência do plenário, as propostas foram 97 

encaminhadas para votação. Proposta 1. Inclusão de um novo artigo, a ser numerado com o número 98 

33, prevendo a paridade. “Art. 33. Em caso de os órgãos colegiados optarem por não fazer a 99 

consulta, a comunidade universitária poderá fazê-la, com a configuração dos votos de cada 100 

categoria da forma que for estabelecida, inclusive votação paritária, que não contraria qualquer 101 

norma posta, conforme Art. 23 da Nota Técnica N° 437/2011 - CGLNES/GAB/SESu/MEC. ” 102 

Proposta 2. Inclusão de um parágrafo junto ao art. 17 contemplando o modo de votação para a 103 

composição da lista tríplice. As propostas foram aprovadas, registrando-se uma abstenção. Por 104 

fim, a Presidência consultou o Plenário sobre a solicitação realizada pela Pró-Reitora de Extensão, 105 

Rafaella Pessoa Moreira, na qual foi proposta que a 1ª (primeira) eleição da representação da 106 

Extensão no Consepe seja realizada sem a vinculação da aprovação exigida no Art. 21, inciso VIII 107 

do Estatuto da Unilab, que prevê a eleição de 3 (três) professores eleitos pelos Coordenadores de 108 

projetos de extensão cuja aprovação tenha sido realizada pelos respectivos Conselhos de Unidades 109 

e Câmara de Extensão. Até a presente data, não havia a obrigatoriedade de aprovação do Art. 21, 110 

inciso VIII. O Plenário aprovou a exceção, em razão do caráter de implantação do novo Estatuto. 111 

Foi pontuado que, nas próximas eleições, deverão ser observados os dispositivos do Estatuto e do 112 

Regimento Geral da Unilab. 4. Proposta de Composição dos Conselhos das Unidades 113 

Acadêmicas. A Presidência informou que recebeu as propostas de composição dos Conselhos de 114 

todos os Institutos, exceto do Instituto de Humanidades e Letras, que não foi enviada em razão do 115 

seu iminente desmembramento. Posteriormente, será decidida a composição dos novos Institutos 116 

(Humanidades, Letras e Literaturas, e IHL dos Malês) no Consuni. A seguir, a matéria foi colocada 117 

em discussão. A Conselheira Lívia Paulia Dias Ribeiro informou que todas as propostas estão de 118 

acordo com o Estatuto. A proposta do Instituto de Desenvolvimento Rural, apesar da representação 119 

docente num total de 84% (oitenta e quatro por cento), está de acordo com o estabelecido. A 120 

Conselheira pontuou que as representações docentes, dos técnicos-administrativos e dos discentes 121 

são independentes, não cabendo a interferência dos Conselhos nas suas eleições. No mês de agosto, 122 

caso os processos eleitorais não estejam concluídos, essas representações não terão assento nos 123 

respectivos Conselhos, como é o caso do Consuni, que está passando por uma recomposição e, no 124 

momento, a categoria docente não está sendo contemplada. Na ocasião, também foi discutida a 125 

manutenção do mandato daqueles representantes que não estão contemplados nas novas 126 

composições dos Conselhos. De acordo com a Conselheira Lívia Paulia Dias Ribeiro, com base 127 

no Estatuto, não cabe a esses representantes continuarem no mandato, após a mudança do regime 128 
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jurídico. Após ampla discussão, ficou estabelecido que a Conselheira formalizará um pedido de 129 

consulta à Procuradoria Jurídica sobre o assunto. Após as discussões, com a anuência do Plenário, 130 

a Presidência colocou em votação a composição dos Conselhos das Unidades Acadêmicas. a) 131 

Composição do Conselho do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável. Aprovada, 132 

registrando-se uma abstenção. b) Composição do Conselho do Instituto de Ciências Exatas e da 133 

Natureza. Aprovada por unanimidade. c) Composição do Conselho do Instituto de Ciências Sociais 134 

Aplicadas. Aprovada por unanimidade. d) Composição do Conselho do Instituto de Ciências da 135 

Saúde. Aprovada por unanimidade. e) Composição do Conselho do Instituto de Desenvolvimento 136 

Rural. Aprovada por unanimidade. 5. Proposta de convênio com a Fundação de Apoio a 137 

Serviços Técnicos, Ensino e Fomento de Pesquisas – Astef para apoio à Unilab. A palavra foi 138 

passada ao Conselheiro Antônio Luciano Morais Melo Filho, que apresentou seu Parecer acerca 139 

da matéria. Em seu Parecer, o relator recomendou a criação de grupo de trabalho composto por 140 

docentes, técnicos-administrativos e discentes que atue enquanto Grupo de Trabalho para revisão 141 

da Resolução n° 15/2015 do Consuni, que regula o estabelecimento das Normas Gerais do 142 

Relacionamento da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira com 143 

Fundações de Apoio. O Parecer ainda contempla outras recomendações a serem analisadas por 144 

esta comissão a fim de atualizarem a Resolução nº 15/2015. Em complemento, o relator pontuou 145 

que após publicação da Resolução revisada, ponha-se em prática termo de cooperação em caráter 146 

temporário com esta Fundação ou outra interessada, por tempo determinado. Bem como esta IES 147 

promova discussões para a criação de uma Fundação de Apoio que trate exclusivamente dos 148 

interesses da Unilab, tendo em vista as especificidades desta autarquia federal e sua proposta de 149 

longa duração. A Conselheira Luma Nogueira de Andrade se posicionou favorável às sugestões 150 

do Conselheiro. O Conselheiro Sérgio Servilha de Oliveira pontuou que o processo se trata de uma 151 

manifestação de interesse, no qual a Astef está sinalizando a possibilidade de uma parceria com a 152 

Unilab. Após ampla discussão, a Presidência pontuou que o encaminhamento seria de que o 153 

Consuni entende que há interesse da Unilab em ter a Astef como Fundação de Apoio, e que será 154 

sinalizada à Fundação que a universidade organizará seus processos para então realizarem um 155 

convênio. A Presidência sugeriu que o relator avaliasse a Resolução para posterior apresentação 156 

no Consuni. VI. PALAVRA LIVRE – a) O Conselheiro Antônio Vieira da Silva Filho informou 157 

que falou com o Coordenador Edson Holanda Lima Barboza, responsável pelo parecer acerca do 158 

PPC do curso de Pedagogia, e que os estudantes do Bacharelado de Humanidades não seriam 159 

prejudicados pois há a possibilidade de aproveitamento, ocasionando a formação em cinco anos. 160 
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O Conselheiro pontuou que em razão de fato novo relevante, as matérias deliberadas podem ser 161 

novamente avaliadas pelo Plenário, de acordo com o Estatuto e o Regimento da Unilab. Diante do 162 

exposto, a Presidência, ouvido o Plenário, recolocou o Projeto Político-Pedagógico do Curso de 163 

Licenciatura em Pedagogia – Campus do Malês/BA em votação, o qual foi aprovado por 164 

unanimidade. b) O Conselheiro Tedse Silva Soares da Gama solicitou que a Presidência visse junto 165 

ao setor de transporte o aumento da frota durante os horários de almoço e de jantar, pois os ônibus 166 

disponíveis não estão atendendo a demanda. A Presidência informou que a comunicação será 167 

providenciada. VII. ENCERRAMENTO DA SESSÃO – As matérias não abordadas serão 168 

tratadas na próxima sessão do Consuni. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou 169 

encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e nove minutos. Para constar, eu, João Felipe 170 

Rodrigues do Nascimento, Chefe do Serviço de Secretaria do Conselho Universitário, lavrei a 171 

presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 172 
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