DEBATE COM AS CHAPAS PARA ELEIÇÃO À REPRESENTAÇÃO DOCENTE NO
CONSUNI, 2018 – 2021.
Data: 03/07/2018
Local: Auditório setor administrativo, Campus Liberdade

13h55min – Início das atividades
A comissão fez a apresentação do planejamento do debate, mas por motivo de plateia reduzida e
só 2 chapas presentes, foi acordado que o tempo ficaria livre entre as sessões.
Chapas presentes: Chapa n. 01 : José Cleiton e Jamile ; Chapa n. 03: Lourenço Ocuni Cá.
14h – Apresentação das chapas
A chapa N. 01 iniciou a apresentação, os candidatos se apresentaram, falaram da atuação no
ensino, pesquisa e extensão. E em seguida fizeram apresentação de propostas de atuação no
Conselho Universitário, com representação da categoria docente.
A chapa N. 03 iniciou a apresentação. O prof. Lourenço comentou sobre sua trajetória na Unilab
desde 2008, sendo um dos primeiros docentes contratados para iniciar o projeto da universidade.
Em seguida comentou sobre a importância da representação docente deve ser independente de
ideologia, de Instituto e principalmente independente do Reitor. Que a representação seja para
levar a união da categoria docente.
14h22min - Abertura da sessão das perguntas da plateia
Prof. Sérgio perguntou a chapa N.01 sobre o posicionamento em relação aos convênios de
fundações de apoio de pesquisa. A chapa comentou sobre a importância dos convênios e disse
que iria defender a posição dos professores e que irá ouvir a categoria inicialmente.
Profa. Lívia perguntou sobre as formas de comunicação com a categoria docente e ambas as
chapas comentaram que irão ouvir e levaram as contribuições da categoria docente. Prof.
Cleiton reforçou a utilização dos meios eletrônicos para ouvir o maior número de docentes.
Profa. Carol perguntou sobre as propostas já existentes que serão levadas ao Consuni, o prof.
Lourenço respondeu que levará como pauta urgente a eleição do Reitor, e o prof. Cleiton
respondeu sobre melhoria das condições de trabalho docente, em especial a infraestrutura e
expansão da universidade.
Prof. Sérgio perguntou sobre melhorar o quantitativo de professores estrangeiros na Unilab.
Prof. Lourenço comentou sobre a RIPS trata de mobilidade de professores estrangeiros, mas
informou que não teve sucesso, pois o uso não está sendo feito para essa finalidade e está sendo
usado para representação da Unilab em viagens internacionais. Prof. Cleiton disse que irá
defender a consolidação da Unilab e isso passa pelo aumento do número de professores
internacionais, como também dos alunos internacionais.
Prof. Thiago ponderou sobre o esvaziamento do debate por motivos de retorno das férias e
início do semestre. Fortaleceu a fundamentação da representação docente no Consuni e da não

representação de interesse de um determinado Instituto. Comentou de alguns pontos de
discussão que precisa ser feita e amadurecida como a chegada dos novos professores,
disponibilidade de novos gabinetes, apoio na produção docente, enxoval ao recém-doutor e
mais, fortalecimento da internacionalização da Unilab e uso dos recursos que a universidade
veem recebendo.
O prof. Lourenço explicou que a mobilidade entre os professores internacionais não está
ocorrendo na Unilab, os professores internacionais que estão atuando na casa são professores
que já estão no Brasil há muitos anos, no caso dele há mais de 25 anos estudando e atuando
profissionalmente.
15h15min - Iniciou a sessão de perguntas entre as chapas
Profa. Jamile perguntou sobre o posicionamento em relação à expansão da Unilab com abertura
de novos cursos. O prof. Lourenço respondeu que apoia a expansão planejada com os cursos
estratégicos que também são importantes para a África.
O prof. Lourenço perguntou sobre o posicionamento em relação à assistência estudantil. O prof.
Cleiton comentou que defende a assistência estudantil, e que é preciso o apoio aos estudantes
para permanecer os alunos na universidade.
O prof. Lourenço completou a argumentação dizendo a relação da permanência dos alunos com
a manutenção do trabalho docente, que só justifica o trabalho docente se houver alunos na
universidade.
15h30min – Encerramento das atividades

