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RESUMO 
 
 

 Cigano Kalon de língua shibi, primeiro cigano a se tornar reitor de uma universidade no 

Brasil. Baiano do recôncavo e cearense de coração e vivência. Viciado em livros e apaixonado 

pela comédia, porque rir ainda é o melhor remédio. Doutorado em língua grega pela 

Universidade Central Baptist de Minneapolis em Minnesota, onde se tornou professor de língua 

grega entre 2008 a 2011. Seu doutorado foi convalidado em Estudos da Linguagem pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN. Pós-doutorado em Estudos da 

Tradução pela Universidade Hamline, uma universidade fundada para atender somente negros 

no período de segregação (HBCU – Historical Black Colleges and Universities) na capital do estado 

de Minnesota, Saint Paul. Pesquisador e tradutor de língua grega e língua inglesa. Sua experiência 

na sala de aula iniciou 1991, ensinando língua portuguesa e língua inglesa. É o primeiro brasileiro 

a aplicar a linguística sistêmica funcional no grego clássico e koiné.  Professor de Hermenêutica 

Avançada, Grego Avançado, Crítica Textual, Leitura e Produção de Texto e  língua inglesa, dentre 

outras. Apaixonado pelas ciências das religiões, possui bacharelado em teologia (1996), mestrado 

em teologia (2001), é também licenciado em filosofia (Curso especial de formação pedagógica 

(2011), pós-graduado em história e sociologia pela URCA (2006) e pós-graduado em Teologia Latino 

Americana [teologia da libertação] pela FAK (2007). Ingressou na UNILAB em 2015 e atuou como 

coordenador do Núcleo de Línguas e Idiomas Sem Fronteira, vice coordenador do curso de letras 

língua-inglesa. Em 2018 traduziu do grego clássico a peça de Aristófanes, As Nuvens. Sua alma 

mater foi publicada por uma das maiores editoras acadêmicas da Europa e Estados Unidos, a 

editora Peter Lang com sede em Berna na Suíca. Sua obra foi lançada simultaneamente em Oxford, 

Nova Iorque, Bruxelas, Viena, Varsóvia e Berlim. Atualmente é reitor pro tempore da 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. 
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RESUMO  

·      Afirmar uma GESTÃO DEMOCRÁTICA: manter diálogo constante com a comunidade 

acadêmica; fortalecer as instâncias deliberativas institucionais; valorizar e respeitar a 

diversidade/pluralidade social; promover a, valorização institucional e profissional dos servidores; 

constituir um ambiente/clima organizacional saudável; respeitar as decisões da comunidade 

acadêmica; efetivar uma gestão transparente. 

·      Instituir uma GESTÃO DA DIVERSIDADE: instituir uma gestão que expresse, em sua 

composição e em sua dinâmica cotidiana a diversidade/pluralidade que compõe a UNILAB, 

considerando-se a comunidade acadêmica, as sociedades e os territórios que a compõem; promover 

interlocuções entre os conhecimentos científicos e outros conhecimentos, considerando 

cosmologias, epistemologias, teorias e práticas variadas, que atravessam e constituem a UNILAB; 

potencializar interlocuções e entrelaçamentos entre múltiplas línguas, sociabilidades, povos e 

culturas que compõem a UNILAB; afirmar a arte e a cultura como patrimônio inestimável à 

Universidade e à sociedade, potencializando interlocuções, intercâmbios, performances e 

dinâmicas estéticas, ampliando a difusão e fruição artístico-cultural. 

·       Promover a CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL: implantar o Estatuto (consolidar as 

estruturas, setores e dinâmicas institucionais); formular, executar, integrar e avaliar as políticas 

institucionais; afirmar a sustentabilidade institucional, considerando dimensões ambientais, 

orçamentário-financeiras, de infraestrutura física e de recursos humanos, e ações que impactam a 

sociedade. 

·       Efetivar a INTERIORIZAÇÃO: uma gestão que amplia a interiorização, com foco prioritário, 

inicialmente, na Região do Maciço de Baturité e no Recôncavo Baiano, formulando e executando 

políticas institucionais que permitam à Universidade: fomentar/apoiar articulações e parcerias com 

sociedades civis e políticas locais/regionais; inserir-se de modo cotidiano e capilarizado nas 

regiões, considerando ações de ensino, pesquisa e extensão; promover a inserção social e 

profissional de discentes, servidores e egressos; apoiar/participar da geração de alternativas ao 

desenvolvimento socioeconômico e do fortalecimento de sistemas, equipamentos e políticas 

públicas locais. 

·     Manter e ampliar a INTERNACIONALIZAÇÃO: uma gestão que fortalece e amplia a 

internacionalização, com foco prioritário nos demais países que compõem a UNILAB formulando 

e executando políticas institucionais que permitam à Universidade: constituir uma efetiva política 

de internacionalização; manter e ampliar a presença de discentes de graduação e pós-graduação 

internacionais; fomentar/apoiar articulações e parcerias com sociedades civis e políticas nesses 

países; promover o intercâmbio de discentes e servidores e a inserção social e profissional de 

egressos; apoiar/participar da geração de alternativas ao desenvolvimento socioeconômico e o 

fortalecimento de sistemas, equipamentos e políticas públicas nesses países; fomentar a construção 

e difusão de conhecimentos, inovações e tecnologias. 

·      Dinamizar a INTEGRAÇÃO. promover a integração interna da comunidade acadêmica; 

fortalecer a presença, a comunicação, o diálogo e a articulação com sociedades civis e políticas, 

empresas, instituições e órgãos públicos; afirmar a inclusão em múltiplas dimensões e escalas, 

internamente e nas ações que impactam a sociedade; dinamizar a interculturalidade; fortalecer as 

políticas afirmativas e de assistência estudantil. 
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