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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRAUNILAB

1

ATA DA 30- SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Campus das

2

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2015, às quatorze horas e cinco minutos, no

3

Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 30a Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante

4

prévia convocação, sob a presidência da Magnífico Reitor, Tomaz Aroldo da Mota Santos, e com o

5

comparecimento dos Conselheiros: Thiago de Albuquerque

6

Andrea Gomes Linard - Pró-Reitora de Graduação, Jober Fernando

7

Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Rafaella Pessoa Moreira - Pró- Reitora de Extensão, Arte e

8

Cultura, Alexandre Cunha Costa - Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emfiia Soares

9

Chaves Rouberte

Gomes - Pró-Reitor de Administração,
Sobczak - Substituto da Pró-

- Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, Cícero Saraiva

Sobrinho

-

10

Substituto do Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Victor Emanuel

11

Pessoa Martins - Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Maurílio Maehado Lima

12

Júnior - Diretor do Instituto de Humanidades e Letras que participou da reunião através do recurso de

13

videoconferência,

14

Ludmylla

15

Diretora da Educação Aberta e a Distância, Daniel Freire de Sousa - Representante Docente do

16

Instituto de Ciências da Saúde, Lívia Paulia Dias Ribeiro - Representante Docente do Instituto de

17

Ciências Exatas e da Natureza, Luis Tomás Domingos - Representante Docente do Instituto de

18

Humanidades e Letras, Maria Clarete Cardoso Ribeiro - Representante Docente do Instituto de

19

Desenvolvimento Rural, Mareos Carvalho Lopes - Representante Docente do Campus dos Malês

20

que participou da reunião através do recurso de videoconferência,

21

Representante dos Técnicos-administrativos. Ausências justificadas: Aristeu Rosendo Pontes Lima -

22

Vice-Reitor, Plínio Nogueira Maeiel Filho - Pró-Reitor de Planejamento, Edson Borges - Pró-Reitor

23

de Relações Institucionais e Juan Carlos Alvarado Aleóeer - Representante Docente do Instituto de

24

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável. Ausências: Rosalina Semedo de Andrade Tavares -

25

Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e Fábio Paulino de Oliveira - Representante dos

26

Técnicos-administrativos.

27

Presidente cumprimentou os presentes e declarou abertos os trabalhos. O Presidente solicitou a

28

autorização do plenário para participarem da sessão, como convidados, os seguintes docentes: Léia

29

Cruz de Menezes, Maria Gorete Flores Salles, Fábio Baqueiro Figueiredo e Maria Auxiliadora Bezerra

30

Fechine, para auxiliarem na relatoria de assuntos da pauta do dia. A solicitação foi aprovada por

31

unanimidade. II - APROVAÇÃO

32

sessão ordinária. O Presidente colocou a ata em discussão e não havendo manifestação, encaminhou

Franeisco

Nildo da Silva - Diretor do Instituto de Desenvolvimento

Mendes Lima - Diretora do Campus dos Malês, Gianearlo

I - ABERTURA

DOS TRABALHOS:

Rural,

Vecehia - Substituto da

Carlos Eduardo

Barbosa

-

Havendo quórum, o Senhor

DAS ATAS: Foi distribuída, em versão eletrônica, a ata da 21)8

ta

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

UNILAB

33

para a votação e foi aprovada com três abstenções.III - COMUNICACÔES DA PRESIDÊNCIA: O

34

Senhor Presidente fez as seguintes comunicações: a) Informou ao Conselho que recebeu uma

35

manifestaçãoda diretoria do Instituto de Ciências Socais Aplicadas, solicitando a revisão da indicação

36

da representaçãodocente do referido institutojunto ao Conselho Universitário, em razão de processo

37

formal eleitoral. A solicitação foi acolhida pela presidência que determinou a realização de novo

38

pleito. b) Esclareceu a todos que as eleições de quaisquer representaçõesna Unilab, devem ocorrer em

39

consonância com o disposto no Art. 105 do estatuto da Unilab: "Os representantes das Unidades

40

Acadêmicas, das Coordenações dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, dos corpos docente,

41

discente e técnico-administrativo em educação e das demais representações nos colegiados da

42

Universidade serão escolhidos em escrutínio secreto, com votação uninominal". c) Comunicou que

43

todos os processos de redistribuição docente foram paralisados, até que haja critérios para exame e

44

adoção desta modalidade de escolha, ratificando que a regra para ingresso na carreira docente é por

45

meio de concurso. d) Informou que a servidora Aparecida Torres de Moura Romeiro, Secretária do

46

Gabinete da Reitoria e Gestora do SIC (Serviço de Informaçãoao Cidadão) na Unilab, participou do 2°

47

Encontro dos Serviços de Informações aos Cidadãos (SICs) das Instituições Públicas de Ensino

48

Superior e Pesquisa do Brasil na Universidade Estadual de Santa Cruz, em llhéus/BA, nos dias 20 e

49

21/08/2015 e que foi salientado no referido encontro a importância do cumprimento da Lei n°

50

12.52712011e a transparência ativa das atividades desenvolvidas nas instituições públicas. e) Deu

51

ciência ao Conselho sobre sua estada em Brasília no periodo de 24 a 26 de agosto, ocasião em que

52

esteve nos Ministérios da Educação e da Cultura para discussão e acompanhamento de matérias de

53

interesse da Universidade.No Ministério da Educação, para discussão sobre a participação da Unilab

54

no Curso de Educação à Distância em Moçambique, através de acordo entre o governo brasileiro e

55

moçambicano,onde a Unilab participa do acordo como coordenadora local do processo de educação à

56

distância em Moçambique e mediante edital, deverá ser escolhido pela Coordenação de

57

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) um representante da Unilab, de uma lista

58

tríplice que a Universidade enviará. Participou de reunião na Associação Nacional dos Dirigentes das

59

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), onde foram relatadas as dificuldades do governo

60

em manter o fluxo adequadoda transferênciade recursos, mesmo com o ajuste orçamentáriorealizado.

61

Contudo, o MEC fará todos os esforços para que as Universidades possam fechar suas contas

62

adequadamenteaté o final do ano. No caso da Unilab, será feito o remanejamentojá autorizado pelo

63

Conselho, de recursos de capital para custeio, para suprir as necessidades financeiras da Universidade,

64

sobretudo na área assistencial. Na oportunidade, participou também de uma audiência com o
2

·
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65

Secretário da SESU (Secretaria de Educação Superior) para tratar sobre macroproblemas da Unilab:

66

insuficiência de espaço fisico da Universidade, apontando para a necessidade de aquisição de novos

67

terrenos; problemas urbanísticos, principalmente nas cidades de Redenção e Acarape, que oferecem

68

limitações para o desenvolvimento da Universidade; perfil do alunado, que em sua maioria necessitam

69

de ações assistenciais, em especial, moradia. Visitou o Ministério da Cultura, onde foi recebido pelo

70

Secretário Executivo, onde foram levantadas possiblidades de projetos, entre eles, a criação de um

71

Centro de Referência sobre a África e Relações Afro-Brasileira, e a realização periódica de um

72

Festival de Arte e Cultura Afro-Brasileira. IV - COMUNICACÔES DOS CONSELHEIROS: A

73

Conselheira Andrea Gomes Linard registrou que, nesta data, o servidor Rodolfo Pereira da Silva da

74

Pr6-Reitoria de Graduação e o Professor Edson Borges, Pr6-Reitor de Relações Institucionais, estão

75

participando de reuniões nos Ministérios da Educação e das Relações Exteriores, para tratar de

76

assuntos referentes à relação da Unilab com países parceiros e do processo seletivo de alunos

77

estrangeiros. A Conselheira Rafaella Pessoa Moreira informou sobre o resultado da participação da

78

Unilab no Programa de Extensão Universitária (ProExt), onde 11 projetos foram aprovados, porém,

79

apenas 1 com recurso e 9 programas foram aprovados, mas nenhum com recurso, num total de 20

80

propostas apresentadas. O Presidente parabenizou o trabalho desenvolvido pela Pr6-Reitoria de

81

Extensão, Arte e Cultura e a todos os envolvidos. O Conselheiro Francisco Nildo da Silva informou

82

que está em discussão pelo Instituto de Desenvolvimento Rural, Instituto de Ciências Exatas e da

83

Natureza e Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, a criação de um núcleo de

84

estudos ambientais da Unilab. Na sequência, questionou sobre o fato de não ter iniciado o processo de

85

novas matrículas em função do término do trimestre. Foi esclarecido pelo Presidente e pela

86

Conselheira Andrea Gomes Linard que o trimestre ainda se encontra em aberto em função da greve e

87

por isso ainda não foi iniciado o processo. O Conselheiro Carlos Eduardo Barbosa comunicou que a

88

categoria dos servidores técnicos-administrativos da Unilab decidiu em assembleia, pela continuidade

89

da greve. Informou também que está em processo de organização das eleições para os representantes

90

da categoria no Consuni, e que foi enviado um documento à Reitoria e à Diretoria de Tecnologia da

91

Informação (DTI) solicitando autorização/apoio para criação de um sistema para realização das

92

eleições. A DTI recusou o pedido, alegando não ter condições de atender a demanda em virtude da

93

greve dos servidores. O Presidente informou que a autorização por parte da Reitoria foi concedida. V -

94

ORDEM DO DIA - a) Cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Universitário - Foi

95

enviado aos Conselheiros

96

opção mais votada foi a quinta-feira, seguida da quarta-feira. Diante das questões expostas por

o resultado da consulta realizada pela secretaria do Conselho. A

3
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128

extensão. O Presidente colocou a matéria em discussão e após esclarecimentos, propôs o seguinte

129

encaminhamento: a criação de uma comissão especial para analisar a proposta de criação de nova

130

unidade acadêmica e emitir um parecer para o Conselho. A comissão seria presidida pela professora

131

Andrea Gomes Linard e contaria com a participação dos professores Maurílio Machado Lima Júnior e

132

George Leite Mamede, do técnico-administrativoCarlos Eduardo Barbosa e de um discente do curso

133

de Letras, a ser indicado pelo Centro Acadêmico de Letras. O Presidente colocou a proposta em

134

votação, que foi aprovada com dezessete votos a favor e um contra. VI - ENCERRAMENTO DA

135

SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu o comparecimentodos Conselheiros e

136

declarou encerrada a sessão às dezoito horas e vinte e cinco minutos. Para constar, eu, Adriana

137

Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e

138

aprovada,será assinada pelos Conselheiros.
APROVAÇÃO DA ATA DA 30SSESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO:
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