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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2020, às quatorze horas e sete minutos, via webconferência da
Rede Nacional de Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação, realizou-se a 69ª 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), Erika Helena Sales Brito
(Vice-Diretora do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Maria Cris�ane Mar�ns Souza (Vice-Diretora 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); Max César de Araújo (Decano 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); Sérgio
Servilha de Oliveira (representante docente do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável);
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);
Fábio Fernandes Torres (representante docente do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Wânia Miranda
Araújo Silva (suplente da representante docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos
Malês); Igor Ximenes Graciano (suplente), 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, Francisca Tainara Eugenio da Silva, Arsénio Vieira e Gilmar
Dantas de Moura, pela representação discente. Conselheiros ausentes: Anne Fayma Lopes Chaves
(representante docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Artemisa Odila Candé Monteiro
(representante docente do Ins�tuto de Humanidades). Ausência jus�ficada: João Francisco da Silva Filho
e suplente (representantes docentes do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza). Assentos vagos: uma
vaga para representação da categoria dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação. I. ABERTURA
DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os par�cipantes
da webconferência e declarou aberta a sessão. A seguir, o Senhor Presidente colocou em votação a
par�cipação dos seguintes servidores convidados, com direito à voz, mas não a voto: Antônio Célio
Ferreira dos Santos, Anderson de Sousa Verçosa, Raphael Miranda de Melo e Maira Cris�na Amorim. A
par�cipação dos servidores convidados foi aprovada por unanimidade. II. APROVAÇÃO DA ATA. O Senhor
Presidente, após informar que foi enviada aos Conselheiros a ata da 68ª 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 seis abstenções e um voto
contra. A seguir, o Senhor Presidente apresentou a pauta e colocou o documento em discussão. Não
houve manifestações. A pauta foi aprovada por unanimidade. III. ORDEM DO DIA. 1.  Indicação da
servidora Maira Cris�na Amorim como �tular da Auditoria Interna. Processo nº 23282.407276/2020-
53. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a
palavra à Relatora do processo, Conselheira Cláudia Ramos Carioca, que apresentou seu Parecer, o qual
era favorável ao pleito e destacava que a servidora atendia todos os requisitos exigidos pela
Controladoria Geral da União, bem como possuía experiência na área de Controle e Auditoria, com
atuação, inclusive, como Auditora Chefe interina. A seguir, o Senhor Presidente colocou a matéria em
discussão. O Conselheiro Antônio Manoel Ribeiro de Almeida ques�onou se a deliberação da matéria não
seria atribuição do Conselho Administra�vo. Em resposta, a Presidência informou que a aprovação dos



02/12/2020 SEI/UNILAB - 0206487 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=239024&infra_sist… 2/5

Titulares, tanto da Auditoria, quanto da Corregedoria, é de competência do Conselho Universitário. A
seguir, a matéria foi colocada em votação, sendo aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se
quatro abstenções. 2. Indicação do servidor Paulo César Farias Lima como �tular da Ouvidoria.
Processo nº 23282.406283/2020-38. 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 favorável ao pleito. A Relatora informou que
realizou consulta à Superintendência de Gestão de Pessoas para saber se havia, no assentamento
funcional do servidor, algum registro que impedisse a sua indicação para o cargo de Ouvidor. Como
resposta, foi informado que não constava advertência no assento funcional do servidor. A Corregedoria
também foi consultada e informou não ter conhecimento de denúncia ou apuração de caráter disciplinar
quanto à conduta do servidor. Resposta semelhante foi ob�da da Comissão de É�ca da Unilab, que ao ser
consultada, informou que não constava nenhum processo ou denúncia contra o servidor em sua base de
dados. A seguir, o Senhor Presidente colocou a matéria em discussão. Com a palavra, o Conselheiro
Carlos Henrique Lopes Pinheiro destacou a importância dos servidores indicados para �tulares dos
setores de Corregedoria, Auditoria e Ouvidoria apresentarem um plano de trabalho ou protocolo de
ações para os órgãos aos quais estão sendo indicados e que esses documentos deveriam compor os
processos encaminhados ao Conselho Universitário para deliberação. O Conselheiro também sugeriu
que, em caso de aprovação pelo Consuni, os indicados poderiam apresentar o plano de ação à
comunidade acadêmica frente ao órgão que será assumido. O Senhor Presidente destacou que a
sugestão será levada em consideração. O Conselheiro Sérgio Servilha de Oliveira apontou uma
contradição no que se refere ao tempo de mandato do Ouvidor na Unilab, considerando que o
Regimento da Ouvidoria aprovado no Conselho Administra�vo estabelece um mandato quatro anos,
enquanto a Portaria nº 1181/2020 da Controladoria-Geral da União estabelece o período de três anos.
Em resposta, o Senhor Presidente pontuou que será considerado o prazo de três anos, prorrogável por
mais três anos, e destacou a necessidade de atualização da Resolução do Conselho Administra�vo. Após
a ampla manifestação e com anuência do Plenário, a matéria foi colocada em votação. Foram registrados
doze votos a favor, doze votos contra e oito abstenções. O Senhor Presidente, com o voto de qualidade,
votou a favor da matéria, aprovando a indicação do servidor Paulo César Farias Lima como �tular da
Ouvidoria. 3. Relatório de Gestão do Exercício de 2019. Processo nº 23282.402956/2020-81. Relatora ad
hoc: Mírian Sumica Carneiro Reis. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a
palavra ao Pró-Reitor de Planejamento, Antônio Célio Ferreira dos Santos, para as considerações iniciais.
O Senhor Pró-reitor esclareceu que o Relatório vem sendo modernizado e estão sendo u�lizadas
ferramentas como figuras e infográficos para a apresentação das informações. Destacou também que,
apesar do Relatório ser referente ao ano de 2019, constará o nome da atual gestão, considerando que é
um documento elaborado e aprovado no ano de 2020. A seguir, a palavra foi passada ao servidor
Anderson de Sousa Verçosa, que prestou alguns esclarecimentos. Destacou que para a construção do
documento as informações são enviadas pelos setores, compiladas pela Coordenação de Planejamento -
Coplan e deliberadas pelo Consuni. Atualmente, é uma exigência do Tribunal de Contas da União que o
documento seja integrado, com abordagem estratégica e informações interligadas. Sobre as dificuldades
na elaboração do documento, o Servidor também destacou a falta de integração entre as informações
prestadas pelos setores, a falta de definição de aspectos básicos como Missão, Visão e o Mapa
Estratégico da Unilab, e que o Plano de Desenvolvimento Ins�tucional vigente não apresenta metas
qualificáveis e prazos definidos. A seguir, a palavra foi passada à Relatora ad hoc do processo, Conselheira
Mírian Sumica Carneiro Reis, que apresentou o Parecer da Comissão responsável pela avaliação do
Relatório de Gestão do exercício de 2019, o qual era favorável ao pleito. A Comissão, considerando a
análise realizada com a par�cipação de representantes dos setores financeiro, orçamentário e de
planejamento, se manifestou favorável à aprovação do Relatório de Gestão do Exercício de 2019 e
apresentou seguintes recomendações: a) maior representa�vidade dos setores da ins�tuição na
composição da equipe, que viabilize uma maior sinergia na execução dos trabalhos da comissão (com
par�cipação de contadores, administradores, economistas, operadores do direito, e outros); b) aprovação
nos colegiados superiores do mapa estratégico para inclusão no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional -
PDI e Estatuto; c) aprovação pelas instâncias superiores e publicação nos veículos de comunicação da
Unilab do Organograma Ins�tucional, vinculando as direções dos ins�tutos à administração superior; d) 
necessidade de desenvolvimento/u�lização de sistema de acompanhamento e registro digital de
a�vidades funcionais de ensino, pesquisa e extensão, já expressa em pareceres referentes a relatórios de
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gestão anteriores; e) necessidade de uma polí�ca ins�tucional de acompanhamento de egressos; f)
recomendação de ampliação de polí�cas de acesso a cursos de graduação e pós-graduação para
beneficiar grupos em situação de vulnerabilidade social, a exemplo do que já ocorre com quilombolas e
indígenas; g)  necessidade de regularização de bens doados pela Universidade Federal do Ceará - UFC
para a Unilab no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), que até então não
foi realizado; h)  necessidade de detalhamento da análise da Auditoria Interna em relação às instâncias
auditadas no exercício do ano corrente. Após a apresentação do Parecer, a Presidência colocou a matéria
em discussão. O Conselheiro Sérgio Servilha de Oliveira destacou o quanto é es�mulante e sa�sfatório
observar que a Unilab está evoluindo em termos de administração, gestão e planejamento estratégico. A
Conselheira Cláudia Ramos Carioca parabenizou a equipe que construiu o Relatório e a comissão
responsável pela análise do documento. Após as manifestações, a matéria foi colocada em votação,
sendo aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se vinte e sete votos a favor, um voto contra e
duas abstenções. 4. Proposta de Criação do Núcleo de Línguas da Unilab. Processo nº
23282.509142/2019-32. Relator: Sergio Servilha de Oliveira. Observação: A matéria requeria quórum
qualificado de dois terços para sua aprovação – vinte e um votos favoráveis. Estavam presentes no
momento da discussão da matéria trinta e um Conselheiros. O Senhor Presidente apresentou a matéria
ao Plenário e destacou o quórum necessário para sua aprovação. O Relator do processo, Conselheiro
Sérgio Servilha de Oliveira, destacou que a minuta foi bem elaborada. A par�r da análise, foi constatada a
necessidade de pequenos ajustes, principalmente no quesito de técnicas legisla�vas. A fim de facilitar a
tramitação do processo, o Relator elaborou uma nova versão da minuta, a qual foi encaminhada ao
Ins�tuto de Linguagens e Literaturas - ILL, que se manifestou favoravelmente. Considerando que a
proposta estava adequada, o Relator deu parecer favorável ao pleito. A matéria foi colocada em discussão
e o Conselheiro Antônio Manoel Ribeiro de Almeida ques�onou se a nomenclatura “núcleo” não seria um
impedi�vo por estar ligada ao cargo de gerente, considerando que os órgãos complementares são
gerenciados pela figura do Diretor. O Conselheiro Carlos Henrique Lopes, em resposta, informou que não
há impedimentos, considerando a experiência com a criação do Núcleo de Documentação Cultural
Ladeísse Silveira vinculado ao Ins�tuto de Humanidades. A seguir, após as manifestações, a matéria foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade – trinta e um votos a favor. 5. Escolha de
membros para compor uma nova Comissão que trabalhará no Estatuto da Unilab. O Senhor Reitor
informou que foi realizado um trabalho com a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior no qual
foram iden�ficadas inconsistências e gargalos na úl�ma versão do Estatuto da Unilab. Destacou também
que alguns ins�tutos informaram problemas internos a par�r de informações conflituosas entre o
Estatuto e o Regimento Geral da Unilab. Diante do exposto, a Presidência propôs a criação de um grupo
representa�vo para trabalhar na atualização do documento. Após ampla discussão, o Plenário decidiu
aprovar a criação e estabelecer a composição de uma nova Comissão que trabalhará no Estatuto da
Unilab.  A Comissão será composta por: um representante da Reitoria; um representante docente de
cada Ins�tuto; dois representantes da categoria de servidores técnico-administra�vos em educação
(Ceará e Bahia); dois representantes discentes (Ceará e Bahia); e um representante do Campus dos Malês
- administra�vo. Os Ins�tutos, a Diretoria do Campus dos Malês e as categorias discente e dos servidores
técnico-administra�vos em educação terão até o dia 9 de agosto de 2020 para encaminhar à Reitoria o
nome do servidor/discente que fará parte da Comissão. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. a) O
Conselheiro Paulo César Farias Lima pontuou o respeito às falas dos colegas sobre sua representante da
categoria dos servidores e agradeceu a confiança dos que votaram para sua indicação ao cargo de
ouvidor. b) O Conselheiro Alexandrino Moreira Lopes informou que está seria sua úl�ma par�cipação no
Conselho Universitário e agradeceu a todos da Unilab, destacando a qualidade do ensino da
universidade. O Conselheiro também destacou a importância da luta contra o racismo na ins�tuição e
mencionou a importância da criação de instrumento para iden�ficação e a punição para as ações racistas
que ocorrem dentro da Unilab. c) A Conselheira Rafaele Cavalcante Dias Gomes perguntou ao Presidente
se seria divulgado o seu Plano de Gestão e se havia perspec�va para a retomada das a�vidades
presenciais na Unilab. Em resposta, a Presidência informou que o Plano de doze meses será divulgado e
que, em relação ao retorno das a�vidades, espera-se as atualizações dos decretos do Governo do Estado.
d) A Conselheira Cláudia Ramos Carioca informou sobre a celebração dos dez anos da Unilab e pontuou
que cada servidor e discente receberá um selo comemora�vo. e) O Conselheiro Antônio Manoel Ribeiro
de Almeida informou que o IEAD foi convidado para celebrar convênio técnico-cien�fico com a
Universidade Federal do Cariri e com a Universidade de São Tome e Príncipe para o compar�lhamento
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dos trabalhos do ensino à distância na Unilab. V. COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. O Senhor Presidente
informou que foi liberada uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões para o Campus dos Malês e
que a reitoria trabalha com a possibilidade de resgate de mais R$ 6 milhos para inves�mento na
universidade. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente
agradeceu as colocações dos Conselheiros e encerrou a sessão às dezoito horas e três 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, em 01/12/2020, às 15:30, 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 JAMILE MAGALHÃES FERREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 01/12/2020, às 15:32, 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 MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 01/12/2020, às 15:34, 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 MARIA IVANILDA DE AGUIAR, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 01/12/2020, às 15:36, 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 01/12/2020, 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 RUBEN MACIEL FRANKLIN, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 01/12/2020, às 15:44, 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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 01/12/2020, às 16:19, 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 ANNE FAYMA LOPES CHAVES, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 01/12/2020, às 16:22, 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 CLAUDIA RAMOS CARIOCA, VICE-REITOR(A), em
01/12/2020, às 17:03, 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 01/12/2020, às 17:08, 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 ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 01/12/2020, às 17:16, 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 02/12/2020, às 08:34, 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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