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Relatório do processo de consulta à comunidade para a escolha de 

Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, quadriênio 2021-2025 

 

 

1. Contextualização 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) foi 

criada por iniciativa de um governo cuja política de educação tinha, entre seus eixos centrais, 

formalmente estabelecidos, o compromisso com a expansão e o aperfeiçoamento das 

instituições federais de educação superior. Sua criação, porém, não representa apenas o 

atendimento das metas da política pública desenhada com esse fim, o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Ao assumir como missão a produção e 

a disseminação de conhecimento que contribua para o desenvolvimento do Brasil e dos países 

de língua portuguesa – especialmente os africanos – assim como a formação de cidadãos 

compromissados com a superação das desigualdades e com a construção de um modelo de 

desenvolvimento sustentável, capaz de conciliar crescimento econômico com justiça social e 

equilíbrio ambiental (Diretrizes da Unilab, 2010) a Unilab desponta como uma instituição 

contra-hegemônica, que se move em favor da alteração do status quo. 

 

Importante destacar que o registro de nascimento da Unilab data de 20 de julho de 2010, 

mas este projeto é fruto de uma gestação longa e sofrida. Todo o trajeto do movimento negro 

não pode ser aqui esquecido, cujo marco da Conferência Mundial contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância – realizada na África 

do Sul, em DURBAN, dos dias 31 de agosto a 8 de setembro de 2001 – não pode ser 

desvinculado da própria história da Unilab. Reconhecemos a importância da Conferência de 

Durban para aprovação, no Brasil, de uma legislação sem precedentes na história brasileira, e a 

Unilab é fruto desta história. É também fruto de uma política de Estado, de interligar os dois 

lados do Atlântico negro e do Índico, criando, a partir de justiça restaurativa, um espaço 

emancipatório, decolonial, antirracista e intercultural que resgatasse história de resistência do 

povo africano continental e diaspórico. Lembrem-nos que a criação de um espaço de ensino 

superior na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),  foi aprovada em maio de 

2002, no documento conhecido como "Declaração de Fortaleza". Depois da assinatura deste 
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documento, Brasil materializou a ideia de se criar um espaço onde pedagogias mais empáticas 

e  um tipo de capital epistêmico e intercultural unia as almas das gentes da lusofonia toda. Esta 

é a história da Unilab, não podemos nos esquecer do contexto e dos atores que produziram o 

nosso DNA.  

 

Rememorando esses primeiros anos de vida da Unilab, recordamos que esta 

universidade passou 10 anos com gestões pró-tempores. A não publicação de nossa Carta de 

Alforria – ESTATUTO – manteve-nos em situação de gestões pró-tempore. Vivíamos um clima 

de insegurança jurídica. Sentíamo-nos aprisionados à tirania das vontades de gestões pró-

tempores. As  decisões não estavam em nossas mãos – o temor era constante: Quem será o 

próximo a assumir a cadeira de Reitor/a?  Conforme previsto no Artigo 12 da Lei 12.289/2010, 

a Lei de Criação da Unilab, “os cargos de Reitor e de Vice-Reitor”, da instituição, “serão 

providos pró tempore por ato do Ministro de Estado da Educação até que a Unilab seja 

implantada na forma de seu Estatuto”. 

 

Como é sabido, embora a Universidade tenha aprovado seu Estatuto e encaminhado a 

primeira versão, em 2012, ao Ministério da Educação (MEC) para publicação, esse processo 

não foi finalizado. Recebemos diligências e, entre idas e vindas, finalmente, em dezembro de 

2020 o Consuni aprovou mais uma vez a versão revisada do Estatuto, seguindo as orientações 

do Mec. Ainda em 2020, o Estatuto foi encaminhado ao MEC e este foi aprovado e devidamente 

publicado no DOU, no dia 30 de dezembro de 2020, garantindo assim a tão esperada 

institucionalização formal. 

 

Após a publicação do seu Estatuto no DOU, o Conselho Universitário (Consuni) se 

reuniu e aprovou a organização da lista tríplice para escolha de Reitor(a) e Vice-reitor(a). Na 

59º Reunião do Consuni, realizada em 14 de janeiro de 2021, a pauta única assim anunciava: 

Organização de lista tríplice para nomeação de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Unilab. Neste 

mesmo dia, em uma sequência de e-mails sob o título “Lista tríplice para Reitor sem 

eleição?”, a Comunidade da Unilab expressava seu anseio por uma CONSULTA INFORMAL, 

a fim de que fosse possível uma CONSULTA PARITÁRIA. Para tal, o consuni não poderia 

realizar a consulta à comunidade para  o processo de organização da lista tríplice. Os 

Conselheiros e Conselheiras acataram como legítimo e democrático o pleito da comunidade e 

decidiram pelo compartilhamento de responsabilidade, decidindo então que ele não realizaria a 
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consulta à comunidade.   

 

Assim, estava decidido: a consulta à comunidade seria realizada pela própria 

comunidade para atender a uma velha reivindicação da comunidade, que sempre manifestou o 

interesse e a necessidade de participar desse processo e de oportunizar a paridade de votos, 

nesta escolha, entre as três categorias que compõem a Instituição. O edital de convocação foi 

publicado então no dia 18/01/2021 e a organização de lista tríplice no dia 22/03/2021.   

 

Em decorrência da decisão do Consuni de não realizar a consulta à comunidade para 

organização da lista tríplice para escolha de Reitor(a) e Vice-reitor(a), as entidades das três 

categorias que compõe a Universidade (Diretório Central dos Estudantes (DCE), Sindicato das 

Trabalhadoras e dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Universidades 

Federais do Ceará (SINTUFCE), Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Técnico-

Administrativos em Educação das Universidades Federais da Bahia (ASSUFBA), Associação 

dos Docentes da Universidade do Ceará (ADUFC-Sindicato) e o  Sindicato dos Professores das 

Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (APUB-Sindicato) se organizaram e 

decidiram sobre a realização da consulta, a composição da Comissão Organizadora, bem como 

sobre a forma dessa consulta. A consulta à comunidade foi realizada pela própria comunidade 

e de forma paritária.  

 

Nesse sentido, a Comissão Organizadora da Consulta, formada por nove integrantes, três de 

cada segmento (docente, discente e técnico administrativo em educação), integrando os campi 

Bahia e Ceará iniciou o processo com a construção do regulamento que rege a consulta à 

comunidade universitária para escolha de reitor(a) e vice-reitor(a), no âmbito da Unilab para 

quadriênio 2021 – 2025, que aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de março de 2021. 

 

Hoje, portanto, conforme calendário definido pela Comissão, esta entrega a decisão da 

Comunidade unilabiana a este Consuni. Façamos votos e esperemos que este conselho máximo 

da Universidade que é o Colégio Eleitoral para organização da lista tríplice para escolha de 

Reitor (a) respeite a escolha da comunidade Unilabiana. 

 

2. Da formação da comissão organizadora 

 A Comissão Organizadora responsável pelo processo de Consulta à comunidade 
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acadêmica da Unilab para os cargos de Reitor e Vice-Reitor(a) para o quadriênio 2021-2025 foi 

regularmente constituída pela representação das entidades representativas dos três segmentos 

da comunidade acadêmica. Os membros foram os seguintes: 

Docente - Rosalina Semedo de Andrade Tavares (Unilab - Ceará) 

Docente - Lívia Paulia Dias Ribeiro (Unilab - Ceará) 

Docente - Marcio André de Oliveira dos Santos (Unilab - Bahia) 

Técnico Administrativo em Educação - Fábio Paulino de Oliveira(Unilab - Ceará) 

Técnico Administrativo em Educação - Renato Farias de Paiva (Unilab - Ceará) 

Técnico Administrativo em Educação - Adelmária Ione dos Santos  (Unilab - Bahia) 

Técnico Administrativo em Educação (suplente) - Carlos Muniz (Unilab – Ceará) - 

suplente  

Discente- Patrícia Alves de Sousa (Unilab - Ceará) 

Discente - Midana Cá (Unilab - Ceará) 

Discente - Matteus Pereira Lago (Unilab - Bahia) 

Discente – Amarildo Gomes Diva (Unilab – Ceará) – suplente 

Discente – Kélvin Cavalcante de Lima (Unilab – Ceará) – suplente 

Discente – Ana Carolina (Unilab – Bahia) – suplente 

 

 

3. Das atividades da comissão 

 A Comissão Organizadora reuniu-se em 8 (oito) encontros de forma Ordinária e 

Extraordinária em salas virtuais disponibilizadas na Plataforma de Google Meet. 

 O quórum mínimo para as reuniões foi seguido conforme o regulamento da consulta 

à comunidade acadêmica, com mínimo de dois membros de cada segmento. 

 Em sua primeira reunião foi criado e-mail da comissão como canal de comunicação 

com a Comunidade Universitária e as candidaturas, tendo como endereço o seguinte: 

comissao2021reitorunilab@gmail.com 

 

 

 

mailto:comissao2021reitorunilab@gmail.com
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4. Das inscrições das candidaturas 

O processo de consulta à comunidade reconheceu os candidatos inscritos no Edital 

N°03/Consuni/2021, a saber:  

 

Candidaturas para Reitor: 

N° 01 – Roque do Nascimento Albuquerque 

N° 03 – Antônio Vieira da Silva Filho 

 

Candidaturas para Vice-Reitora: 

N° 02 – Cláudia Ramos Carioca 

N° 04 – Carolina Maria Costa Bernardo 

 

 

5. Dos documentos e publicações 

A Comissão Organizadora da Consulta à Comunidade Acadêmica elaborou e publicou, 

na página da Unilab, no link, Consulta à Comunidade Acadêmica, vários documentos que 

também foram socializados, a partir da Secretaria de Comunicação Institucional (Secom) com 

toda a comunidade acadêmica, via e-mail. Segue os documentos normativos e informativos 

construídos pela comissão e partilhados com a comunidade: 

✓ Regulamento da consulta à comunidade universitária para escolha de reitor(a) e 

vice-reitor(a) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira para quadriênio 2021 – 2025; 

✓ Nota de esclarecimento à Comunidade Acadêmica da Unilab sobre as denúncias 

referentes ao disparo do SMS; 

✓ Nota sobre prorrogação do prazo da votação; 

✓ Tutorial para atualização dos dados cadastrais no SIGAA; 

✓ Lista dos votantes nas urnas individuais (discentes/graduação, discentes/stricto 

sensu, TAE/Ba, TAE/CE, docentes/Ba, docentes/CE). 

✓ Resultado da votação da consulta à comunidade. 

 

A Comissão organizadora da consulta à comunidade criou, com ajuda da Diretoria da 

Tecnologia de Informação ( DTI) da Universidade e da Assessoria de Comunicação da Adufc, 

um canal da plataforma de vídeos YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC1bhBXcQctE9Rb7B2KMc46A, Consulta Informal 

Unilab 2021) para transmissões de eventos realizados da comissão:  

https://www.youtube.com/channel/UC1bhBXcQctE9Rb7B2KMc46A
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✓ Live explicativa do processo eleitoral em curso na Unilab; 

✓ Debates entre os/as candidatos/as; 

✓ Live explicativa da prorrogação da votação; 

✓ Live abertura da votação 

✓ Live de apuração dos votos. 

 

A Comissão fez ampla divulgação, via e-mail de todos segmentos, as seguintes 

publicações e informes:  

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO DATA 

Regulamento da consulta informal para Reitora da Unilab 07/02 

Retificação do regulamento da consulta à comunidade universitária para escolha de reitor 

e vice-reitor da Unilab 

09/02 

Convite à Comunidade universitária da Unilab à apresentação da COC e do processo da 

Consulta informal para Reitoria 2021-2025 

19/02 

Comissão convida toda a comunidade acadêmica para participar do 1º debate com os/as 

candidatos/as à reitor/a e à vice-reitor/a 

22/02 

Comissão eleitoral solicita que a comunidade acadêmica faça a atualização dos dados 

cadastrais até o dia 1º de março 

23/02 

Retificação do Regulamento que rege a consulta à comunidade 24/02 

Tutorial para auxiliar na atualização dos dados cadastrais 25/02 

Nesta segunda-feira, 01/03, será o último dia para atualização dos dados cadastrais! 28/02 

Comissão convida a comunidade unilabiana a participar do debate com os/as 

candidatos/as à reitor/a e à vice-reitor/a 

02/03 

Divulgadas as listas de aptos/as a votar na consulta à comunidade universitária para o 

cargo de reitor (a) e vice-reitor(a) da Unilab 

05/03 

Divulgada as datas da eleição para escolha de reitor (a) e vice-reitor(a) da Unilab 08/03 

Comissão convida comunidade unilabiana para participar do terceiro e último debate 

entre os/as candidatos/as à reitor/a e à vice-reitor 

10/03 

Participe das lives de abertura e fechamento da consulta na Unilab 12/03 

Comissão emite comunicado sobre o processo de votação 15/03 

Nota de esclarecimento à Comunidade Acadêmica da Unilab sobre as denúncias 

referentes ao disparo de SMS 

16/03 

Comissão convida a comunidade unilabiana para acompanhar a apuração, às 21h, desta 

quarta-feira (17) 

17/03 
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Comissão divulga o resultado da consulta à comunidade acadêmica 18/03 

 

 

6. Do debate entre os/as candidatos/as 

 Nos termos do Regulamento da consulta, a COC organizou três debates entre as 

candidaturas, nos dias 23/02 - 10h, 03/03 - 16h e  11/03 - 19h.  As transmissões foram realizadas 

pelo canal da Consulta Informal Unilab 2021. 

  

 Os três debates tiveram suporte técnico para transmissão da  Assessora de 

Comunicação da ADUFC (Nah Jerreisati) e de intérpretes-tradutores de Libras da Unilab 

(Tamara Vieira da Silva, Robson de Moraes Alves e Rafael Brito Cipriano) que foram 

imprescindíveis à inclusão dos excluídos da substância sonora. Contamos com o apoio do 

Instituto de Linguagens e Literaturas que entendeu a importância do processo para a 

comunidade e priorizou as demandas dessa Comissão organizadora da consulta à comunidade, 

entendendo que o processo é de interesse da comunidade como um todo. 

 

 7. Da votação 

 O processo de votação foi realizado pela plataforma da empresa Eleja Online, com 

acompanhamento da Comissão organizadora da consulta à comunidade  e de quatro fiscais 

(indicados/as pelas quatro candidaturas). 

 

 As cédulas de votação foram elaboradas, seguindo o regulamento que rege a consulta, 

em diálogo com a empresa e os/as fiscais das candidaturas Essas cédulas foram enviadas por e-

mail a todos/as votantes, conforme dados enviados pela comissão organizadora da consulta. 

Para a confecção da lista dos/as votantes a Comissão organizadora contou com inestimável 

apoio da Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), Diretoria da Tecnologia de 

Informação (DTI), Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) e Ouvidoria, ambos órgãos 

da universidade. 

 

 A abertura da votação foi realizada em sessão pública no canal do YouTube da 

comissão (Consulta Informal Unilab 2021) no dia 15/03 às 08h.  
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 Alguns indicações de não recebimento das cédulas por e-mail foram de conhecimento 

da comissão e dos/as fiscais das candidaturas. A Comissão acionou rapidamente a Empresa 

responsável pela realização da eleição, Eleja Online, que prontamente se disponibilizou a 

solucionar os problemas, reenviando os dados para votantes assim como disponibilizar canais 

de comunicação para ajudar. A Comissão também elaborou um passo a passo de como 

recuperar login e senha e divulgou via e-mail para todos os segmentos da comunidade.  Por 

causa desses problemas identificados no envio da senha e do login à votantes a comissão 

deliberou prorrogar por mais 24h o final da votação, comforme previsto no próprio 

regulamento.  

 

8. Da apuração 

 A apuração teve início, em sessão pública no canal do YouTube da comissão (Consulta 

Informal Unilab 2021), no dia 17/03 às 21h, com a presença de membros da Comissão 

organizadora da consulta à comunidade, fiscais das candidaturas, empresa Eleja Online, 

intérpretes de libras e  o suporte técnico da Adufc. 

 

  A Empresa Eleja online apresentou o fechamento das urnas e iniciou a leitura dos 

resultados individuais das urnas, como segue: 

 

Candidatura para Reitor 

 

 Roque 

Nascimento 

Albuquerque 

Antônio Vieira 

da Silva Filho 

Brancos Nulos 

Discentes/stricto sensu 44 52 4 6 

Discentes/graduação 1280 838 49 77 

TAE/CE 168 35 5 9 

TAE/Ba 30 3 0 0 

Docentes/Ce 137 93 5 15 

Docentes/Ba 14 61 0 6 
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Candidatura para Vice-Reitora 

 

 Cláudia Ramos 

Carioca 

Carolina Maria 

Costa Bernardo 

(Carol) 

Brancos Nulos 

Discentes/stricto sensu 39 57 3 4 

Discentes/graduação 1059 984 34 65 

TAE/CE 136 57 6 12 

TAE/Ba 24 8 0 0 

Docentes/Ce 118 102 7 14 

Docentes/Ba 11 65 1 3 

 

 Assim, tem-se o seguinte resultado de quantitativo de votos válidos por 

segmento para os quatro candidatos: 

 

 Roque 

Nascimento 

Albuquerque 

Antônio Vieira 

da Silva Filho 

Cláudia Ramos 

Carioca 

Carolina Maria 

Costa Bernardo 

(Carol) 

Discentes 1324 890 1098 1041 

TAE 160 38 160 65 

Docentes 151 154 129 167 

 

  

 Em termos de porcentagem ponderada, com 33% para cada segmento da comunidade 

acadêmica (paridade entre os segmentos), tem-se o seguinte resultado para cada candidato: 

 

 Roque 

Nascimento 

Albuquerque 

Antônio Vieira 

da Silva Filho 

Cláudia Ramos 

Carioca 

Carolina Maria 

Costa Bernardo 

(Carol) 

Discentes 20% 13% 17% 16% 

TAE 28% 5% 23,7% 9,6% 

Docentes 16% 17% 15% 19% 

TOTAL 64% 36% 55% 45% 
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Assim, temos o seguinte resultado final por ordem decrescente: 

Cargo para Reitor:  

1º Lugar: Roque do Nascimento Albuquerque, com 64% de votos válidos 

2° Lugar: Antônio Vieira da Silva Filho, com 36% de votos válidos 

Cargo para Vice-Reitora:  

1º Lugar: Cláudia Ramos Carioca, com 55% de votos válidos  

2º Lugar: Carolina Maria Costa Bernardo, com 45% de votos válidos 

 

 

9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Comissão Organizadora da Consulta à comunidade acadêmica da Unilab observou o 

regulamento da consulta para o processo como um todo, ou seja, todas as ações da Comissão 

foram respaldadas no regulamento que rege a consulta. Esta comissão também contou com a 

assessoria jurídica das entidades representativas para execução do processo de consulta.  

  

O custo total da consulta foi de R$24.904,27 (vinte e quatro mil, novecentos e quatro 

reais e quarenta e sete centavos), valor este totalmente custeado pelas entidades representativas 

(Adufc, Apub, Assufba e Sintufc). 

 

Destacamos a importância das diretorias das entidades representativas envolvidas nesse 

processo (Adufc, Apub, Assufba e Sintufc) que deram suporte técnico, jurídico e financeiro 

para que o processo de consulta fosse realizado com êxito, conforme esperado pela comunidade 

acadêmica.  

 

É o relatório. 

 

Redenção/Ce e São Francisco do Conde/Ba, 19 de março de 2021. 

 

Comissão Organizadora da Consulta à Comunidade 

 

Docente - Rosalina Semedo de Andrade Tavares (Unilab - Ceará) 
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Docente - Lívia Paulia Dias Ribeiro (Unilab - Ceará) 

Docente - Marcio André de Oliveira dos Santos (Unilab - Bahia) 

Técnico Administrativo em Educação - Fábio Paulino de Oliveira(Unilab - Ceará) 

Técnico Administrativo em Educação - Renato Farias de Paiva (Unilab - Ceará) 

Técnico Administrativo em Educação - Adelmária Ione dos Santos  (Unilab - Bahia) 

Discente - Patrícia Alves de Sousa (Unilab - Ceará) 

Discente - Midana Cá (Unilab - Ceará) 

Discente - Matteus Pereira Lago (Unilab - Bahia) 

 


