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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2020, às quinze horas e oito minutos, via webconferência da
Rede Nacional de Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação, realizou-se a 70ª 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 (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); Rafael Jorge Pontes Diógenes (suplente do
representante docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza) Antonio Marcelo Cavalcan�
Novaes (representante docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); 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); Jamile Magalhães
Ferreira (suplente), Ricardo César Carvalho Nascimento, Joserlan Perote da Silva e Ana Cris�na Cunha
da Silva (suplente), pela representação docente; Carlos Eduardo Barbosa, pela representação dos
Servidores Técnico-Administra�vos em Educação; Arsénio Vieira, Aparício Marques Vieira e Gilmar
Dantas de Moura, pela representação discente. Conselheiros ausentes: Artemisa Odila Candé Monteiro
(representante docente do Ins�tuto de Humanidades); Sara Pereira Silva Correia e Francisca Tainara
Eugêncio da Silva (representantes discentes). Ausências jus�ficadas: Carlos Airton Uchoa Sales Gomes
(representante docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); João Francisco da Silva Filho
(representante docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); José Cleiton Sousa dos Santos
(representante docente); Monalisa Valente Ferreira (representante docente); e Rafaele Cavalcante Dias
Gomes (representante dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação). Assentos vagos: três vagas
para representação da categoria dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação e uma vaga para
representação da categoria docente. 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 apresentou os itens da pauta encaminhada previamente aos Conselheiros e
solicitou anuência do Plenário para a re�rada do ponto cinco “Proposta de Regimento Interno da Fazenda
Experimental Piroás”, considerando a necessidade de serem sanadas pendências no processo. Não
havendo manifestações, o Senhor Presidente colocou a pauta em votação, sendo aprovada por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em votação a par�cipação dos seguintes servidores
convidados, com direito à voz, mas não a voto: Antônio Adriano Semião Nascimento e Michael Pablo
França Silva. A par�cipação dos servidores convidados foi aprovada por unanimidade. II. ORDEM DO DIA.
1. Homologação da Resolução ad referendum Consuni nº 9, de 19 de agosto de 2020, que aprova a
especificação das polí�cas afirma�vas nas vagas a serem ofertadas no curso de Mestrado em
Antropologia do Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia UFC/UNILAB para ingresso no
semestre 2020.2. Processo: 23282.408438/2020-71. 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. A Conselheira
destacou que a assinatura do ato ad referendum se deu para garan�r a celeridade na oferta das vagas de
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polí�cas afirma�vas. Destacou também que a Universidade Federal do Ceará, parceira da Unilab no
Mestrado em Antropologia, não ofertou vagas de polí�cas afirma�vas para o curso, o que gerou um
processo para a Unilab. A Relatora destacou que a Unilab sempre oferta esse �po de vaga, obedecendo
os critérios da legislação vigente. A seguir, não havendo manifestações, o Senhor Presidente colocou a
matéria em votação, a qual foi homologada pela maioria dos presentes. Foram registrados vinte e três
votos a favor e duas abstenções. 2. Indicação do Servidor George Gondim Gomes como Titular da
Corregedoria da Unilab. Processo nº 23282.410077/2020-22. Relatora: Rosalina Semedo de Andrade
Tavares. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra à Relatora do
processo, Conselheira Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que apresentou seu Parecer, o qual era
favorável ao pleito. Foi destacado pela Relatora que o currículo do servidor atende a todos os requisitos
exigidos pela Portaria nº 1.182, de 10 de junho de 2020, da Controladoria Geral da União, que disciplina o
procedimento de consulta para nomeação do �tular da unidade de Corregedoria interna. A Relatora
também informou que realizou consultas à Superintendência de Gestão de Pessoas da Unilab, à
Corregedoria Interna e à Comissão de É�ca Pública na Unilab para saber se exis�a no assentamento
funcional do referido servidor algum registro que impedisse a sua indicação para o cargo de Corregedor.
Foi informado pelos respec�vos setores a não existência de qualquer registro no assentamento funcional
do servidor inerente aos itens elencados na norma da CGU. A seguir, não havendo manifestações, o
Senhor Presidente colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada pela maioria dos presentes. Foram
registrados vinte e quatro votos a favor e duas abstenções. Ao final da votação, a Relatora registrou o
agradecimento à SGP, à Secretaria da Corregedoria e à Comissão de É�ca pela pron�dão nas respostas
solicitadas. 3. Renovação da autorização de apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão
(FAPEX) à Unilab. Processo nº 23282.003873/2019-79. Relator: Fábio Fernandes Torres. O Senhor
Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra ao Relator do processo, Conselheiro
Fábio Fernandes Torres, que apresentou seu Parecer, o qual era favorável à proposta de Renovação da
Autorização de Credenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão, como ins�tuição
credenciada pelo MEC como Fundação de Apoio à Unilab, e à aprovação do Relatório de Gestão da FAPEX
de 2019. O Relator destacou que a renovação da autorização de credenciamento da FAPEX como
Fundação de Apoio da Unilab permi�rá melhores condições para a realização de eventos acadêmicos e
a�vidades de extensão, desenvolvimento de pesquisas, no âmbito da graduação e pós-graduação, bem
como a gestão de compras e locações, contratação de serviços e recebimento de recursos externos,
dentro das previsões legais. A seguir, o Senhor Presidente colocou a matéria em discussão. O Conselheiro
Sérgio Servilha de Oliveira ques�onou o porquê de não aparecer no relatório as a�vidades desenvolvidas
com a Unilab e se não seria o caso de ser avaliado se o convênio está sendo efe�vo para a universidade.
Em resposta, o Relator do processo pontuou que a autorização do credenciamento se deu em outubro de
2019 no Conselho Universitário e que credenciamento pelo Ministério da Educação ocorreu somente no
ano de 2020. Foi considerado que as a�vidades da FAPEX e a Unilab aparecerão no relatório do ano de
2020. Após as manifestações e com a anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou a matéria em
votação, a qual foi aprovada pela maioria dos presentes. Foram registrados vinte e cinco votos a favor e
duas abstenções. 4. Plano de Biossegurança da Unilab. Processo nº 23282.408004/2020-71. Relator:
Thiago Moura de Araújo. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e pontuou que a
aprovação do documento não está vinculada ao retorno imediato das a�vidades presenciais da
universidade. A proposta do Plano de Biossegurança servirá para situações específicas, a depender das
demandas dos Ins�tutos quanto a oferta de componentes curriculares presenciais, em casos
excepcionais. O Plano também será aplicado aos setores que, quando imprescindível, forem realizar
a�vidades presenciais nos campi da Unilab. A seguir, a palavra foi passada ao Relator do processo,
Conselheiro Thiago Moura de Araújo, que apresentou o Parecer ao Plenário. O Relator destacou que o
plano consolida as discussões do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do documento e as
caracterís�cas da universidade quanto a ambientes que naturalmente apresentam aglomeração. O
produto final contempla os setores administra�vos e acadêmicos da universidade, com ênfase nos
detalhamentos para as situações que serão enfrentadas na retomada das a�vidades presenciais. As
recomendações estão atualizadas com as evidências cien�ficas recentes, exceto quanto às divergências
relacionadas ao distanciamento social. O relator também destacou que a decisão para retorno das
a�vidades presenciais deverá obedecer às definições dos governos municipal, estadual e federal, através
do cenário dinâmico das análises epidemiológicas consistentes do contexto local que indiquem redução
con�nua de novos casos de Covid-19, redução da transmissão comunitária da doença, entre outras
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variáveis. Por fim, o Relator pontuou ser favorável ao Pleito e apontou os seguintes destaques na
proposta, para melhor efe�vidade do plano e garan�a da segurança da comunidade acadêmica: a) deverá
ser revista a padronização do distanciamento mínimo de 2m para 1,5m; b) deverá ser indicado um meio
de comunicação para acionar o serviço de transporte, caso seja iden�ficado algum membro da
comunidade acadêmica com febre e que deverá ser encaminhado ao serviço de saúde mais próximo; c)
deverá ser revista a necessidade de aferição da temperatura nos espaços administra�vos, tendo em vista
a realização já na entrada dos campi; d) deverá ser estabelecido e comunicada a capacidade máxima de
cada sala de aula e auditório, deixando claro para a comunidade acadêmica o limite máximo de lotação;
e) deverá ser aprontada a capacidade máxima de cada transporte cole�vo, com ênfase para os que fazem
parte da frota dos intercampi; e f) deverá ser incluída na proposta um formulário de acompanhamento
setorial quanto a quan�dade de pessoas nos setores, o número de pessoas com quadro febril que foram
encaminhadas aos serviços de saúde e o levantamento de pessoas ainda em trabalho remoto. Após
apresentação do Parecer, a matéria foi amplamente discu�da. Com a anuência do Plenário, o Senhor
Presidente colocou o Plano de Biossegurança em votação, sem o prejuízo de destaques. A matéria foi
aprovada pela maioria dos presentes, sendo registrados vinte e dois votos a favor, um voto contra e uma
abstenção. A Seguir, o Senhor Presidente colocou em votação o bloco de destaques do relator, o qual foi
aprovado pela maioria dos presentes, sendo registrados vinte votos a favor e uma abstenção. III.
COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. a) O Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro informou que o
Ins�tuto de Humanidades (IH) está elaborando o seu próprio Plano de Desenvolvimento Ins�tucional e
que, em breve, será divulgado para comunidade. Informou também que o IH está desenvolvendo seu
Bole�m de Serviço, similar ao bole�m de serviços da Unilab, no qual serão divulgadas as Portarias, editais
e afins. b) A Conselheira Léia Cruz de Menezes Rodrigues prestou solidariedade ao discente Mateus da
Costa Santos, do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, cujo irmão foi ví�ma da violência por meio de
disparos de arma de fogo, no bairro da Barra do Ceará. c) A Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis
informou sobre os avanços na infraestrutura do prédio do Campus dos Malês, onde foi concluída a
reforma hidrossanitária do prédio, com instalação de fraldários. Foram iniciadas também a reforma
elétrica e a impermeabilização da laje do prédio. A Conselheira também destacou que, pela primeira vez,
há o aporte de recursos para o Campus dos Malês os quais serão u�lizados em ações de infraestruturas
no prédio. IV. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Senhor Presidente destacou a boa relação da Unilab
com as embaixadas dos países parceiros e, como resultado, informou a sinalização do Timor-Leste para a
retomada do envio de estudantes para a Unilab. A Presidência também informou sobre os recursos
recebidos pela universidade, os quais propiciarão o desenvolvimento de a�vidades culturais, como a
orquestra sinfônica e a semana cultural da Unilab. Pontuou também o recurso da Secretaria de Educação
Superior (Sesu) para a ampliação do data center, bem como os recursos da Diretoria de Tecnologia da
Informação que propiciará a aquisição de chips e tablets para os discentes, assim como novos
computadores para os Ins�tutos. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o
Senhor Presidente agradeceu as colocações dos Conselheiros e encerrou a sessão às dezoito horas e vinte
e sete 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 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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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 08:35, 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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