
30/07/2020 SEI/UNILAB - 0158248 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=186032&infra_sist… 1/6

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos oito dias do mês de maio de 2020, às dez horas e quatorze minutos, via webconferência da Rede
Nacional de Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação, realizou-se a 68ª sessão ordinária do Conselho
Universitário, sob a presidência do Senhor Reitor, Roque do Nascimento Albuquerque, e com a presença
dos seguintes conselheiros: Cláudia Ramos Carioca (Vice-Reitora), Thiago Moura de Araújo (Diretor do
Ins�tuto de Ciências da Saúde); George Leite Mamede (Diretor do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável); Jober Fernando Sobczak (Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da
Natureza); Rosalina Semedo de Andrade Tavares (Diretora do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas);
Lucas Nunes da Luz (Diretor do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Carlos Henrique Lopes Pinheiro
(Diretor do Ins�tuto de Humanidades); Léia Cruz de Menezes Rodrigues (Vice-Diretora do Ins�tuto de
Linguagens e Literaturas); Pedro Acosta Leyva (Diretor do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus
dos Malês); Mírian Sumica Carneiro Reis (Diretora do Campus dos Malês); Antônio Manoel Ribeiro de
Almeida (Diretor do Ins�tuto de Educação a Distância); Anne Fayma Lopes Chaves (representante
docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Sérgio Servilha de Oliveira (representante docente do
Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); João Francisco da Silva Filho (representante
docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Carlos Airton Uchoa Sales Gomes (representante
docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Antonio Marcelo Cavalcan� Novaes (representante
docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Segone Ndangalila Cossa (suplente da representante
docente do Ins�tuto de Humanidades); Fábio Fernandes Torres (representante docente do Ins�tuto de
Linguagens e Literaturas); Eliane Gonçalves da Costa (representante docente do Ins�tuto de
Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Fábio Baqueiro Figueiredo, José Cleiton Sousa dos Santos,
Ricardo César Carvalho Nascimento, Joserlan Perote da Silva e Monalisa Valente Ferreira, pela
representação docente; Can�dio Guilherme Studart Guimarães Filho, Rafaele Cavalcante Dias Gomes,
Carlos Eduardo Barbosa e Paulo César Farias Lima, pela representação dos Servidores Técnico-
Administra�vos em Educação; Alexandrino Moreira Lopes, Aparício Marques Vieira e Gilmar Dantas de
Moura, pela representação discente. Conselheiros ausentes: Francisca Tainara Eugenio da Silva e Arsénio
Vieira, representantes discentes. Assentos vagos: uma vaga para representação da categoria dos
Servidores Técnico-Administra�vos em Educação. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quorum
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os par�cipantes da webconferência e declarou aberta
a sessão. A seguir, o Senhor Presidente se apresentou ao Plenário e narrou sua trajetória para estar à
frente da Reitoria da Unilab, destacando que seu plano de gestão contemplará apenas os próximos doze
meses e que seus esforços serão para promover a aprovação do Estatuto da Unilab, bem como a
realização da eleição para Reitor e Vice-Reitor da Universidade. A Presidência do Consuni também
manifestou sua sa�sfação em estar reunido pela primeira vez com o Conselho Universitário e reforçou
sua intenção de manter um diálogo constante com a comunidade universitária. Após a palavra inicial, foi
colocada em votação a par�cipação do Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unilab, Senhor Gleydson
Rodrigues Santos, para auxiliar nas discussões do ponto de pauta que abordaria as normas do Sistema de
Bibliotecas. A par�cipação do Diretor, com direito à voz, mas não a voto, foi aprovada pela maioria dos
presentes. A seguir, a pauta foi colocada em votação e aprovada pela maioria dos presentes. Foram
contabilizados dezessete votos a favor, sete votos contrários e cinco abstenções. Após a votação, o
Conselheiro George Leite Mamede pediu a palavra e sugeriu alteração na ordem da pauta, para que o
próximo ponto fosse as comunicações dos Conselheiros, de modo que o Plenário pudesse se manifestar a
respeito da fala inicial da Presidência. O Senhor Presidente informou que a pauta seria man�da,
conforme aprovação do Conselho, mas que seria aberto um momento de diálogo para os
ques�onamentos e esclarecimentos do Plenário. A sugestão foi acatada pelos Conselheiros. A seguir,
foram abertas as inscrições para as manifestações do Plenário. Com a palavra, o Conselheiro Fábio
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Baqueiro Figueiredo ponderou que a administração superior da Unilab não vem observando a Resolução
Complementar do Consuni que dispõe sobre os campi fora de sede, especialmente o disposi�vo que
garante a par�cipação do Campus dos Malês em cada comissão cons�tuída, no âmbito da administração
superior, para a elaboração de estudos, propostas, minutas e pareceres para subsidiar decisões, sejam
monocrá�cas ou colegiadas. O Conselheiro também destacou que não ficou clara a par�cipação do
Campus dos Malês nos grupos de trabalho que estão sendo construídos pela atual gestão da
Universidade. O Senhor Presidente, em resposta, informou que há dois representantes do Campus dos
Malês no Comitê Ins�tucional de Enfrentamento ao COVID-19, e que os demais grupos de trabalho que
estão sendo criados pela Reitoria são compostos, também, por integrantes dos Malês. A Conselheira
Rafaele Cavalcante Dias Gomes solicitou informações acerca do andamento do Estatuto da Unilab no
Ministério da Educação (MEC), ques�onando quais seriam as próximas ações em relação ao documento e
se há perspec�va de retomada das comissões de acompanhamento e edição do Estatuto. A Conselheira
também ques�onou se o planejamento da gestão para os próximos doze meses será compar�lhado com
a comunidade acadêmica. O Senhor Presidente, em resposta, informou que a tramitação do Estatuto da
Unilab encontra-se estacionada no Conselho Jurídico da Secretaria de Educação Superior (SESU), por
ausência de uma resposta da Universidade provocada no ano de 2019. A ideia será recriar ou rea�var as
comissões que darão con�nuidade à implementação do Estatuto, a par�r da criação de todos os
conselhos e comissões previstas, para então dar uma resposta à SESU de modo que não haja pendências
que atrasem ainda mais a aprovação do Estatuto pelo MEC. Adicionalmente, informou que o
planejamento de gestão será divulgado à todos. A seguir, os Conselheiros Lucas Nunes da Luz e George
Leite Mamede pediram mais informações sobre a ausência de resposta da Unilab, pois, por meio de
processo e documentos disponibilizados à época, a informação que os Conselheiros dispunham era a de
que a resposta à SESU havia sido enviada. O Senhor Presidente esclareceu que em março de 2020 foi
realizada uma consulta ao MEC na qual foi informado que a Unilab não respondeu à solicitação da
Secretaria de Educação Superior por meio do O�cio nº 1556/2019, de 27 de maio de 2019, qual seja a
necessidade de envio ao MEC da decisão do Conselho Universitário da Unilab que aprove a versão mais
recente do seu Estatuto. Como consequência, o MEC não pode encaminhar o referido regulamento para
devida deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. O Conselheiro
George Leite Mamede ponderou a necessidade de se verificar junto ao MEC quais os encaminhamentos
foram dados a par�r da resposta fornecida pela Unilab por meio O�cio nº 46/2019, de 11 de junho de
2019. Adicionalmente, solicitou que a Presidência se manifestasse a respeito dos comentários de que a
bancada evangélica da Câmara dos Deputados influenciaram na saída do Senhor Alexandre Cunha Costa
da Reitoria da Unilab. O Senhor Presidente, em resposta, informou que serão realizadas as devidas
apurações sobre a tramitação do Estatuto da Unilab. Quanto à influência da bancada evangélica,
destacou que não houve ar�culação para a re�rada do ex-Reitor da Unilab, na verdade a ar�culação foi
pela permanência do Senhor Alexandre Cunha Costa no cargo. A seguir, encerradas as inscrições e os
comentários do Plenário, deu-se a aprovação das atas. II. APROVAÇÃO DAS ATAS. O Senhor Presidente,
após informar que foi distribuída aos Conselheiros a ata da 57ª sessão extraordinária do Consuni,
submete-a à discussão e, não havendo manifestações, com anuência do Plenário, colocou em votação o
documento, o qual foi aprovado pela maioria dos presentes, registrando-se dez abstenções. A seguir, o
Senhor Presidente, após informar que foi distribuída aos Conselheiros a ata da 67ª sessão ordinária do
Consuni, submete-a à discussão e, não havendo manifestações, com anuência do Plenário, colocou em
votação o documento, o qual foi aprovado pela maioria dos presentes, registrando-se onze abstenções.
III. ORDEM DO DIA. Considerando um problema no áudio da Relatora dos processos ad referendum do
Conselho Universitário, a Presidência sugeriu a inversão na ordem do dia. O Plenário se manifestou
favorável à proposta de inversão. 1.  Proposta de Resolução que aprova normas para aplicação de
penalidade referente ao atraso na devolução de material do Sistema de Bibliotecas da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Processo nº 23282.509093/2019-38. Relator:
Antonio Marcelo Cavalcan� Novaes. O Senhor Presidente apresentou a matéria e passou a palavra ao
Relator do processo para apresentação do seu Parecer. O Conselheiro Antonio Marcelo Cavalcan� Novaes
destacou que a minuta de resolução foi proposta por profissional competente e legalmente respaldado
para o exercício de norma�zação e regulação de bibliotecas, e que a mo�vação do documento seria a de
regular as normas dos serviços de circulação de materiais bibliográficos no sistema de Bibliotecas da
Unilab, especificamente suas penalidades temporais. O Conselheiro informou que sugeriu a inclusão da
multa pecuniária entre as penalidades, em analogia aos regimentos de outras Ins�tuições de Ensino
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Superior, e que sua sugestão foi incorporada à versão final do documento. Em face do que fora
apresentado pelo Diretor do Sistema de Bibliotecas, o Relator deu parecer favorável ao pleito. A seguir, o
Senhor Presidente colocou a matéria em discussão. O Conselheiro Fábio Baqueiro Figueiredo pontuou
sua preocupação quanto ao art. 2º, inciso VII, da proposta, por estabelecer que os estudantes não
poderiam se matricular em caso de inadimplência. O Conselheiro destacou a vulnerabilidade financeira
dos estudantes da Unilab, além dos problemas no fluxo de matrículas da ins�tuição que poderiam
ocorrer. Por fim, sugeriu a revisão do disposi�vo ou excluí-lo da proposta. O Relator destacou que a regra
é a devolução do material e que há a possibilidade dos casos excepcionais serem julgados pelo Sistema
de Biblioteca. Com a palavra, o Diretor do Sistema de Bibliotecas da Unilab, Gleydson Rodrigues Santos,
pontuou que os livros são patrimônio público permanente da universidade e que há uma série de regras
para se fazer uso desses materiais. Destacou também que é interesse do sistema propor que o
inadimplente não possa fazer matrícula de um semestre para o outro. Há exemplos de usuários que
passaram mais de três anos com um livro, causando prejuízos para outros usuários. Após as
manifestações e com anuência do Plenário, a matéria foi colocada em votação e aprovada pela maioria
dos presentes. Foram registrados vinte e três votos a favor, dois votos contrários e seis abstenções. 2.
Aprovação da Resolução ad referendum nº 2, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as ações de
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. Processo
nº 23282.403899/2020-57. 3. Aprovação da Resolução ad referendum nº 3, de 24 de março de 2020,
que reedita, com alterações, a Resolução ad referendum CONSUNI nº 2, de 17 de março de 2020, que
dispõe sobre as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19) e dá
outras providências. Processo nº 23282.404276/2020-00. 4. Aprovação da Resolução ad referendum nº
4, de 23 de abril de 2020, que reedita, com alterações, a Resolução ad referendum CONSUNI nº 3, de 24
de março de 2020, que dispõe sobre as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. Processo nº 223282.405072/2020-88. Relatora:
Cláudia Ramos Carioca. O Senhor Presidente apresentou a matéria e passou a palavra à Relatora do
processo para apresentação do seu Parecer. Por sugestão da Presidência, as matérias foram apresentadas
em bloco. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca realizou a leitura do seu Parecer, o qual jus�ficava a
aprovação ad referendum das resoluções em face da necessidade máxima de ações preven�vas no
contexto da Unilab decorrentes da pandemia do novo coronavírus (SARS-COV2/COVID-19). Considerando
o histórico e a fundamentação do processo, a Relatora deu parecer favorável à homologação das
resoluções. A seguir, o Senhor Presidente colocou a matéria em discussão. O Conselheiro Carlos Airton
Uchoa Sales Gomes ques�onou se estão sendo realizadas pesquisas com a comunidade discente da
Unilab para apurar a possibilidade de realização de aulas virtuais durante a retomada das a�vidades após
o período de isolamento social. O Senhor Presidente informou que foi criado um Grupo de Trabalho para
dialogar essas questões com a comunidade acadêmica. A par�r do resultado do trabalho, o Consepe será
convocado para deliberação acerca da retomada das aulas. A Conselheira Eliane Gonçalves da Costa
solicitou que esse Grupo de Trabalho dialogue com todos os ins�tutos da Unilab, incluindo o Campus dos
Malês, e que as decisões e ações tomadas sejam compar�lhadas com todos. O Conselheiro Antônio
Manoel Ribeiro de Almeida, que também faz parte do Grupo de Trabalho que avaliará a situação para a
retomada das a�vidades, pontuou que os trabalhos estão em fase inicial e que nenhuma decisão foi
tomada. O Conselheiro Ricardo César Nascimento destacou a importância de haver na página da Unilab
uma parte dedicada à informações sobre a Covid 19, de modo a promover a interação entre a Unilab e à
comunidade acadêmica, em especial os alunos em situação de vulnerabilidade que estão longe de suas
famílias e que precisam de apoio. A Conselheira Rafaele Cavalcante Dias Gomes ques�onou se a Reitoria
tomou conhecimento dos resultados do Grupo de Trabalho que tratou da flexibilização da jornada de
trabalho de Servidores Técnico-Administra�vos em Educação da Unilab. A Conselheira destacou que uma
das ações propostas seria o teste de teletrabalho e que a atual situação dos servidores da Unilab que já
estão em regime de home office seria uma oportunidade para a realização do teste inicial, conforme
estabelece a legislação vigente. Em resposta, a Presidência informou que a matéria está em pauta com a
Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) e que já começou a ser tratada entre os setores da
Universidade. O Conselheiro George Leite Mamede solicitou esclarecimentos do mo�vo pelo qual as
resoluções foram aprovadas ad referendum. A Presidência destacou a importância do Conselho
Universitário, mas ponderou que convocar uma reunião para a criação de uma proposta poderia atrasar
as ações necessárias que careciam de urgência. O Comitê de Enfrentamento foi criado para agilizar as
ações e não para sobrepor o Conselho Universitário. Após as manifestações, o Senhor Presidente
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encerrou as inscrições e colocou a matéria em votação. A homologação das resoluções ad referendum do
Consuni foi aprovada pela maioria dos presentes. Foram registrados vinte e cinco votos a favor e três
abstenções. 5. Recurso administra�vo. Processo nº 23282.507926/2019-26. Relatora: Mírian Sumica
Carneiro Reis. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra à Relatora do
processo, Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis, que apresentou seu Parecer, o qual era desfavorável
ao pleito, considerando todos os argumentos legais em que se ancoravam os despachos da
Superintendência de Gestão de Pessoas e da Procuradoria Federal da Unilab constante nos autos do
processo. Não havendo manifestações e com a anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou o
Parecer da Relatora em votação, o qual foi aprovado pela maioria dos presentes, registrando-se vinte e
três votos a favor, um voto contrário e cinco abstenções. IV. Comunicações dos Conselheiros. a) O
Conselheiro Pedro Acosta Leyva agradeceu ao Presidente do Conselho Universitário por garan�r a
par�cipação dos docentes africanos nas Pró-Reitorias da Unilab. Agradeceu também a preocupação para
com o Campus dos Malês, manifestada por meio de ligações telefônicas, e solicitou maior atenção da
Reitoria em relação aos problemas de infraestrutura do Campus.  b) A Conselheira Mírian Sumica
Carneiro Reis informou que no dia 12 de maio de 2020 o Campus dos Malês completará seis anos de
a�vidades presenciais. Destacou também que nos Malês é exercitado nos Projetos e nas condutas da
comunidade acadêmica aquilo o que se propõe a Unilab, que é ser uma universidade brasileira,
interiorizada e internacional. Por fim, deu um viva aos seis anos de existência e resistência dos Campus
dos Malês. c) O Conselheiro Alexandrino Moreira Lopes parabenizou o Presidente pelas falas iniciais e
desejou votos de realização de um bom trabalho. Informou também que é um anseio da comunidade
africana da Unilab a criação de mecanismos para o enfrentamento efe�vo do racismo na ins�tuição e
pediu que o novo Reitor construa uma polí�ca de punição efe�va e crie um canal para que sejam
realizadas as denúncias. d) O Conselheiro Segone Ndangalila Cossa expressou seu voto de confiança na
atual gestão que contemplou uma nova composição na gestão superior ao chamar professores africanos,
demonstrando a valorização da singularidade da Unilab, em especial a internacionalização. e) O
Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro desejou votos de boa sorte à nova gestão e fez referência à
gestão anterior, que foi colabora�va e aberta ao diálogo com o Ins�tuto de Humanidades. Destacou
também que a gestão anterior proporcionou avanços importantes para a Unilab, como a ins�tuição de
alguns conselhos. f) A Conselheira Eliane Gonçalves da Costa mencionou o luto pelas mais de nove mil
famílias vi�madas pela COVID-19. Destacou também a necessidade de que seja considerada pela nova
gestão as especificidades do Campus dos Malês e do Estado da Bahia. g) O Conselheiro Paulo César Farias
Lima deu boas-vindas ao novo Presidente do Consuni e o agradeceu por ter aceitado o desafio de assumir
a Reitoria da Unilab. h) O Conselheiro Aparício Marques Vieira agradeceu por a nova gestão contemplar
internacionais na sua composição. O Conselheiro também solicitou que fosse observada a situação de
dois alunos que estavam sem receber o auxílio estudan�l em razão da mudança do regime trimestral
para o semestral. O assunto já foi encaminhado pela Diretora do Campus dos Malês à Reitoria por e-mail.
i) A Conselheira Rosalina Semedo de Andrade Tavares desejou boa sorte ao novo Reitor e à nova Vice-
Reitora, e destacou a importância do respeito às instâncias colegiadas, em especial ao Conselho
Universitário. A Conselheira também destacou a importância de se considerar a autonomia das Unidades
Acadêmicas. j) A Conselheira Léia Cruz de Menezes Rodrigues destacou o prazer em estar na primeira
reunião com a nova gestão da Unilab e fez votos de que esse espaço de diálogo saudável permaneça. k) O
Conselheiro Gilmar Dantas de Moura pediu maior diálogo da gestão com os estudantes e solicitou que
após a pandemia fossem realizadas reuniões periódicas dos Centros Acadêmicos com a Reitoria. O
Conselheiro também solicitou que a Unilab elabore uma estratégia de comunicação mais democra�zada
com a comunidade acadêmica. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o
Senhor Presidente agradeceu as colocações dos Conselheiros e informou que as questões levantadas
serão observadas pela Gestão. A seguir, encerrou a sessão às quinze horas e vinte e cinco minutos. Para
constar, eu, João Felipe Rodrigues do Nascimento, Secretário do Conselho Universitário, lavrei a presente
ata, assinada por mim, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos Conselheiros.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, SUBSTITUTO(A), em 29/07/2020, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, VICE-DIRETOR(A)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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EM EXERCÍCIO, em 29/07/2020, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRINO MOREIRA LOPES, Usuário Externo, em
29/07/2020, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AIRTON UCHOA SALES GOMES, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, DIRETOR(A)
DE INSTITUTO, em 29/07/2020, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por IGOR XIMENES GRACIANO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/07/2020, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSERLAN PEROTE DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA TAINARA EUGENIO DA SILVA, Usuário
Externo, em 29/07/2020, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por APARICIO MARQUES VIEIRA, Usuário Externo, em
29/07/2020, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 29/07/2020, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO CESAR FARIAS LIMA, CHEFE, em 29/07/2020, às
15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
29/07/2020, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARCELO CAVALCANTI NOVAES, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, VICE-REITOR(A), em
29/07/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO SERVILHA DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO FERNANDES TORRES, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 29/07/2020, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAELE CAVALCANTE DIAS GOMES, TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES, em 29/07/2020, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ERIKA HELENA SALLES DE BRITO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, SUBSTITUTO(A), em 29/07/2020, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO CESAR CARVALHO NASCIMENTO, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/07/2020, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 29/07/2020, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CHEFE DO
SERVIÇO DE SECRETARIA, em 29/07/2020, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0158248 e
o código CRC 17243D6D.
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