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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Aos vinte dias do mês de abril de 2021, às quatorze horas e nove minutos, via webconferência da Rede
Nacional de Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação, realizou-se a 11ª sessão ordinária do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), sob a presidência da Senhora Vice-Reitora, Cláudia Ramos
Carioca e com a presença dos seguintes Conselheiros: Solange Maria Morais Teles (subs�tuta da Pró-
Reitora de Graduação); José Olavo da Silva Garan�zado Júnior (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação);
Carlos Mendes Tavares (Pró-Reitor de Extensão, Arte e Cultura); Antônio Roberto Xavier (representante
docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Vandilberto Pereira Pinto (representante docente do
Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Clarisse Goulart Paradis (representante
docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Sueli da Silva Saraiva
(representante docente do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Joaquim Torres Filho (suplente da
representante docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Allberson Bruno de Oliveira Dantas
(representante do Ins�tuto de Educação a Distância); Antônia Suele de Souza Alves Pereira e Juliana
Dourado Bueno (suplente), pela representação dos Coordenadores de Curso de Graduação; Juan Carlos
Alvarado Alcócer, pela representação dos Coordenadores de Curso de Pós-Graduação; Carla Craice da
Silva e Joana D’Arc de Sousa Lima, pela representação docente dos Coordenadores de Projetos de
Extensão; Francisco de Assis Silveira, pela representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em
Educação; Vladimir Bucal, Antônia Leidiane de Amorim Cavalcante, Júlio Sani Lopes e Anderson Gois
Carvalho, pela representação discente. Ausências jus�ficadas: Roque do Nascimento Albuquerque
(Reitor); Vera Regina Rodrigues da Silva e suplente (representante docente do Ins�tuto de Humanidades);
Aluísio Marques da Fonseca (suplente da representação docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da
Natureza). Conselheiros(as) ausentes: Daniel Freire de Sousa (representante docente do Ins�tuto de
Ciências da Saúde); e Adelmária Ione dos Santos (pela representação dos Servidores Técnico-
Administra�vos em Educação). Encontram-se vagos: dois assentos para a representação dos Servidores
Técnico-Administra�vos em Educação, dois assentos para a representação dos Coordenadores de Curso
de Pós-Graduação, um assento para a representação dos Coordenadores de Curso de Graduação e um
assento para a representação docente dos Coordenadores de Projetos de Extensão. I. ABERTURA DOS
TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou os par�cipantes da
webconferência e declarou aberta a sessão. A Presidência iniciou os trabalhos dando as boas-vindas aos
novos Conselheiros do Consepe: Antonia Suele de Souza Alves Pereira, Tiago Mar�ns da Cunha
(suplente), Wânia Miranda Araújo da Silva e Juliana Dourado Bueno (suplente), como representantes dos
Coordenadores de Cursos de Graduação; e Sueide Menezes da Silva (suplente), como representante
discente. A seguir, a Senhora Presidente apresentou os itens da pauta encaminhada previamente aos
Conselheiros. Não havendo manifestações, a Presidência colocou a pauta em votação, sendo aprovada
por unanimidade. II. APROVAÇÃO DA ATA. A Presidência, após informar que foi enviada previamente aos
Conselheiros a ata da 10ª sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), com a
anuência do Plenário, colocou a matéria em discussão. Não havendo manifestações, a ata da 10ª sessão
ordinária do Consepe foi aprovada por unanimidade. III. ORDEM DO DIA. 1. Processos de progressão
funcional. 2. Processos de estágio probatório. A Presidência propôs que os processos fossem apreciados
em bloco. Com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente apresentou a matéria aos presentes.
Processos de progressão funcional: a) 23282.000672/2021-34 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente João Coêlho da Silva Neto; b)
23282.413234/2020-51 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, da docente Eliane Barbosa da Conceição; c) 23804.401682/2020-76 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Claudilene
Maria da Silva; d) 23282.404970/2020-19 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C
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para Adjunto nível II da classe C, da docente Rafaella da Silva Nogueira; e) 23282.000960/2021-99 -
Promoção Funcional, de Professor Adjunto nível IV da classe C para Associado nível I da classe D, da
docente Aiala Vieira Amorim; f) 23282.412911/2020-14 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto
nível III da classe C para Adjunto nível IV da classe C, da docente Vera Regina Rodrigues da Silva; g)
23282.001030/2021-52 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, da docente Luana Antunes Costa; h) 23282.413350/2020-71 - Progressão Funcional,
de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente Carlos Eduardo de
Oliveira Bezerra; i) 23282.001117/2021-20 - Progressão Funcional, de Professor Assistente nível I da
classe B para Assistente nível II da classe B, do docente Carlos Airton Uchoa Sales Gomes ; j)
23804.401688/2020-43 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, do docente Marcio André de Oliveira dos Santos; k) 23804.000051/2021-14 -
Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do
docente Eduardo Ferreira dos Santos; l) 23804.401318/2020-14 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente Carlindo Fausto Antônio; m)
23282.002354/2021-16 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto
nível III da classe C, da docente Susana Churka Blum; n) 23804.000096/2021-99 - Progressão Funcional,
de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Maria Cláudia
Cardoso Ferreira; o) 23282.002797/2021-07 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da
classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente José Sérgio Amancio de Moura; p)
23282.001717/2021-98 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado
nível II da classe D, da docente Izabel Cris�na dos Santos Teixeira; q) 23282.001168/2021-51 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente Roque do
Nascimento Albuquerque; r) 23282.002373/2021-34 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II
da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Jacqueline Bri�o Pólvora; s)
23282.002336/2021-26 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado
nível II da classe D, do docente Eduardo Gomes Machado; t) 23282.412231/2020-09 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Lydia
Vieira Freitas dos Santos . Processos de Estágio Probatório: a) 23804.401633/2020-33 - Aprovação em
estágio probatório a docente Ru�e Tavares Cardoso Andrade; e b) 23804.401608/2020-50 – Aprovação
em estágio probatório da docente Ana Claudia Gomes de Souza. Não havendo manifestações e com a
anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou em votação o bloco das aprovações ad referendum do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que foi homologado por unanimidade. 3. Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 61, de 25 de fevereiro de 2021, que reedita, com alterações, a Resolução
nº 20/2017/CONSUNI, de 1º de setembro de 2017, que dispõe sobre a criação, aprovação do Projeto
Pedagógico e do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem
(Mestrado em Estudos da Linguagem), vinculado ao Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo:
23282.412090/2020-16. Relator: Vandilberto Pereira Pinto. A Presidência passou a palavra ao Relator do
processo, professor Vandilberto Pereira Pinto, que procedeu com a leitura de seu Parecer, o qual foi
favorável ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência
colocou a matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 61, de 25 de fevereiro de 2021, foi
homologada pela maioria dos presentes, registrando-se dezoito votos favoráveis e um voto contrário. 4.
Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 63, de 17 de março de 2021, que aprova o Calendário
Acadêmico Específico do curso de Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional (PROFMAT)
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ano le�vo de
2021. Processo: 23282.002564/2021-04. Relator: José Olavo da Silva Garan�zado Júnior. A Senhora
Presidente passou a palavra ao Relator do processo, professor José Olavo da Silva Garan�zado Júnior, que
iniciou sua fala manifestando pesar, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pelo
falecimento do professor subs�tuto do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, Ricelly Jader Bezerra da
Silva, e agradecendo a nota emi�da pela diretora do ins�tuto, Léia Cruz de Menezes Rodrigues. Após a
manifestação, o Relator apresentou a matéria ao Plenário, o qual foi favorável ao pleito. Não havendo
manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A
Resolução Consepe/Unilab nº 63, de 17 de março de 2021, foi homologada por unanimidade. 5.
Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 65, de 29 de março de 2021, que reedita, com
alterações, a Resolução nº 24/2017/CONSUNI, de 29 de setembro de 2017, que dispõe sobre a criação
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do curso, aprovação do Projeto Polí�co Pedagógico e do Regimento Interno do Programa de Pós-
Graduação em Energia e Ambiente (PGEA) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.406575/2020-71. Relator: José Olavo da Silva Garan�zado
Júnior. A Senhora Presidente passou a palavra ao Relator do processo, professor José Olavo da Silva
Garan�zado Júnior, que apresentou a matéria ao Plenário e deu Parecer favorável ao pleito. Não havendo
manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A
Resolução Consepe/Unilab nº 65, de 29 de março de 2021, foi homologada por unanimidade. 6.
Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 66, de 29 de março de 2021, que reedita, com
alterações, a Resolução Consepe nº 48, de 17 de novembro de 2020, que estabelece, em caráter
extraordinário e emergencial, diretrizes para a retomada do semestre na pós-graduação stricto sensu,
assim como reedita com alteração o Calendário Acadêmico da pós-graduação Stricto Sensu no período
le�vo 2020.1 e 2020.2, por meio de a�vidades acadêmicas remotas (mediadas por recursos
tecnológicos), e híbridas (presencial e remota) no contexto das medidas preven�vas ao COVID-19.
Processo: 23282.509963/2019-79. Relator: José Olavo da Silva Garan�zado Júnior. A Senhora Presidente
passou a palavra ao Relator do processo, professor José Olavo da Silva Garan�zado Júnior, que
apresentou a matéria ao Plenário, destacando que a alteração foi necessária para atender ao Programa
Associado de Pós-Graduação em Antropologia e para a inclusão das datas da VII Semana Universitária,
que ocorrerá de 15 a 18 de junho de 2021. O Relator esclareceu ainda, que foi acrescentado à proposta o
Decreto nº 33.936, de 17 de fevereiro de 2021, que prorroga o isolamento social. Não havendo
manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A
Resolução Consepe/Unilab nº 66, de 29 de março de 2021, foi homologada pela maioria dos presentes,
registrando-se dezenove votos favoráveis e uma abstenção. 7. Homologação da Resolução
Consepe/Unilab nº 62, de 10 de março de 2021, que aprova a oferta de Turmas/Componentes
Curriculares Obrigatórias e Estágios Curriculares Supervisionados, para a retomada do período le�vo
2020.2 da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo:
23282.003683/2021-76. Relatora: Geranilde Costa e Silva. A Senhora Presidente passou a palavra à
Relatora ad hoc, Solange Maria Morais Teles, que procedeu com a leitura do Parecer, o qual foi favorável
ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a
matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 62, de 10 de março de 2021, foi homologada pela
maioria dos presentes, registrando-se dezenove votos favoráveis e uma abstenção. 8. Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 64, de 17 de março de 2021, que aprova a oferta de 115 (cento e quinze)
vagas ociosas do Processo Sele�vo SISU referentes ao período 2020.2, nos cursos de graduação
presencial da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para candidatos
residentes no Brasil que tenham sido subme�dos ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Processo: 23282.001314/2021-49. Relatora: Geranilde Costa e Silva. A Senhora Presidente passou a
palavra à Relatora ad hoc, Solange Maria Morais Teles, que procedeu com a leitura de seu Parecer, o qual
foi favorável ao pleito. O Conselheiro Anderson Gois Carvalho solicitou a inclusão de vagas para
estudantes estrangeiros, residentes no Brasil, que se submeteram ao Enem e de vagas para a população
LGBTQIA+, conforme discussão havida na Câmara de Graduação. A Presidência aclarou que a aprovação
da matéria se deu por meio de ad referendum e que o edital já havia sido publicado para cumprimento
dos prazos. Informou, ainda, que foi criado um grupo de trabalho para tratar das polí�cas afirma�vas e
que este grupo já concluiu seus trabalhos, que será apreciado nas próximas sessões do Consepe e
Conselho Universitário, no que couber a cada órgão. A Conselheira Clarisse Goulart Paradis pontuou que
a pauta foi discu�da na Câmara de Graduação, e que neste órgão, foram aprovadas as vagas para pessoas
trans e que essa discussão e decisão não foi considerada na Resolução supracitada. A Conselheira Carla
Craice da Silva endossou as falas dos conselheiros que a antecederam e levantou a questão de que só são
reconhecidas como comunidade quilombola aquelas cer�ficadas pela Fundação Cultural Palmares, o que
pode ser problemá�co, já que a Fundação está com algumas cer�ficações paradas há algum tempo, além
da demora nos trâmites dos processos. Por isso, seria importante contemplar as comunidades
reconhecidas (quando entram com o pedido para cer�ficação) e não somente as cer�ficadas. Outro
ponto levantado pela Conselheira que pode ser considerado excludente das populações indígenas e
quilombolas, é a u�lização da nota do Enem como critério de entrada, já que muitas pessoas dessas
comunidades não fazem o Enem. O Conselheiro Anderson Gois de Carvalho pontuou que poderia ter sido
feita uma reunião para tratar sobre essa matéria e que é necessário dar uma resposta à demanda. Em
resposta as manifestações dos Conselheiros, a Presidência esclareceu que ela e o professor Roque do
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Nascimento Albuquerque concordam com as questões pontuadas pelos Conselheiros, e que eles lutam
para que haja uma consistência nos editais de modo a não haver ques�onamentos após suas
publicações. Outra questão pontuada pela Presidência é de que as câmaras não possuem a prerroga�va
de aprovar matérias do Consepe, cabe a elas apenas manifestar-se, e endossou que as matérias
aprovadas ad referendum nessa gestão não são matérias de alta complexidade, por entenderem que as
matérias mais complexas devem ser discu�das e aprovadas pelos Conselheiros. O Conselheiro Antônio
Roberto Xavier pontuou que há as questões legais quanto às comunidades quilombolas e que a Unilab
não pode infringir a legislação superior, sendo necessária a cer�ficação. Após as manifestações e com a
anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº
64, de 17 de março de 2021, foi homologada pela maioria dos presentes, registrando-se doze votos
favoráveis, três votos contrários e quatro abstenções. 9. Proposta de Resolução que aprova a
composição do número de vagas a serem ofertadas pelo curso de Mestrado em Estudos da Linguagem
para o ingresso de estudantes no semestre le�vo 2021.1. Processo: 23282.001772/2021-88. Relator:
Vandilberto Pereira Pinto. 10. Manifestação acerca da proposta de Resolução a ser aprovada pelo
Consuni, que dispõe sobre a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo
curso de Mestrado em Estudos da Linguagem para o ingresso de estudantes no semestre le�vo 2021.1.
Processo: 23282.001772/2021-88. Relator: Vandilberto Pereira Pinto. Por se tratar de matéria análoga,
os pontos de pauta foram deliberados em bloco. A Presidência passou a palavra ao Relator do processo,
professor Vandilberto Pereira Pinto, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando parecer
favorável. O Conselheiro José Olavo da Silva Garan�zado Júnior solicitou uma alteração na minuta do
Consepe, considerando o processo 23282.402661/2020-12, e o art. 17. do Estatuto da Unilab. O
Conselheiro propôs re�rar as menções dos editais da minuta, por ela tratar especificamente do número
de vagas, e suprimir a discriminação das vagas para polí�cas afirma�vas, já que está decisão cabe ao
Conselho Universitário, ouvido o Consepe. Após as considerações, a Senhora Presidente consultou ao
Plenário quanto à aprovação da matéria, se poderia ser em bloco, sendo: a) o parecer do Relator nos dois
pontos da pauta; e b) a sugestão de alteração na minuta de Resolução do Consepe, proposta pelo Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. O Plenário acatou a sugestão. A proposta de Resolução que aprova a
composição do número de vagas a serem ofertadas pelo curso de Mestrado em Estudos da Linguagem
para o ingresso de estudantes no semestre le�vo 2021.1 foi aprovada pela maioria dos presentes,
registrando-se dezesseis votos favoráveis e duas abstenções. O Plenário manifestou-se favorável acerca
da proposta de Resolução a ser aprovada pelo Consuni, que dispõe sobre a especificação das polí�cas
afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo curso de Mestrado em Estudos da Linguagem para o
ingresso de estudantes no semestre le�vo 2021.1, registrando-se dezesseis votos favoráveis e duas
abstenções. 11. Proposta de Resolução que aprova a composição do número de vagas a serem
ofertadas em processo sele�vo do Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ingresso de
estudantes no semestre le�vo 2021.1. Processo: 23282.003771/2021-78. Relator: Vandilberto Pereira
Pinto. 12. Manifestação acerca da proposta de Resolução a ser aprovada pelo Consuni, que dispõe
sobre a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem ofertadas em processo sele�vo do
Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ingresso de estudantes no semestre le�vo 2021.1. Processo:
23282.003771/2021-78. Relator: Vandilberto Pereira Pinto. Por se tratar de matéria análoga, os pontos
de pauta foram deliberados em bloco. A Presidência passou a palavra ao Relator do processo, professor
Vandilberto Pereira Pinto, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando parecer favorável. O
Conselheiro José Olavo da Silva Garan�zado Júnior solicitou alterações na minuta de Resolução do
Consepe para que haja a padronização dos processos. O Conselheiro propôs re�rar as menções dos
editais da minuta, por ela tratar especificamente dos números de vagas, e suprimir a discriminação das
vagas para polí�cas afirma�vas, já que está decisão cabe ao Conselho Universitário, ouvido o Consepe. A
Conselheira Sueli da Silva Saraiva ques�onou até que ponto a legislação vigente impede a universidade
de estabelecer ações afirma�vas para determinados grupos. Em resposta ao ques�onamento feito, o
Conselheiro José Olavo da Silva Garan�zado Júnior esclareceu que outras ins�tuições construíram seus
próprios regramentos para sanar problemas. Após as considerações, a Presidência, com anuência do
Plenário, colocou em votação o bloco de aprovações, sendo: a) o parecer do Relator nos dois pontos da
pauta; e b) a sugestão de alteração na minuta de Resolução do Consepe, proposta pelo Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação. A proposta de Resolução que aprova a composição do número de vagas a
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serem ofertadas em processo sele�vo do Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ingresso de
estudantes no semestre le�vo 2021.1 foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se quatorze
votos favoráveis e duas abstenções. O Plenário manifestou-se favorável acerca da proposta de Resolução
a ser aprovada pelo Consuni, que dispõe sobre a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem
ofertadas em processo sele�vo do Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ingresso de estudantes no
semestre le�vo 2021.1, registrando-se quatorze votos favoráveis e duas abstenções. 13. Proposta de
Resolução que aprova a composição do número de vagas a serem ofertadas pelo curso de Mestrado
Interdisciplinar em Humanidades para o ingresso de estudantes no semestre le�vo 2021.1. Processo:
23282.409326/2020-37. Relator: Vandilberto Pereira Pinto. 14. Manifestação acerca da proposta de
Resolução a ser aprovada pelo Consuni, que dispõe sobre a especificação das polí�cas afirma�vas das
vagas a serem ofertadas pelo curso de Mestrado Interdisciplinar em Humanidades para o ingresso de
estudantes no semestre le�vo 2021.1. Processo: 23282.409326/2020-37. Relator: Vandilberto Pereira
Pinto. Por se tratar de matéria análoga, os pontos de pauta foram deliberados em bloco. A Presidência
passou a palavra ao Relator do processo, professor Vandilberto Pereira Pinto, que apresentou a matéria
ao Plenário, manifestando parecer favorável. O Conselheiro José Olavo da Silva Garan�zado Júnior
solicitou uma alteração da minuta de Resolução do Consepe para que haja a padronização dos processos.
O Conselheiro propôs re�rar as menções dos editais da minuta, por ela tratar especificamente dos
números de vagas, e suprimir a discriminação das vagas para polí�cas afirma�vas, já que está decisão
cabe ao Conselho Universitário, ouvido o Consepe. Não havendo manifestações, a Presidência, com
anuência do Plenário, colocou em votação o bloco de aprovações, sendo: a) o parecer do Relator nos dois
pontos da pauta; e b) a sugestão de alteração na minuta de Resolução do Consepe, proposta pelo Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. A proposta de Resolução que aprova a composição do número de
vagas a serem ofertadas pelo curso de Mestrado Interdisciplinar em Humanidades para o ingresso de
estudantes no semestre le�vo 2021.1, foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se quinze
votos favoráveis e uma abstenção. O Plenário manifestou-se favorável acerca da proposta de Resolução a
ser aprovada pelo Consuni, que dispõe sobre a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem
ofertadas pelo curso de Mestrado Interdisciplinar em Humanidades para o ingresso de estudantes no
semestre le�vo 2021.1, registrando-se quinze votos favoráveis e uma abstenção. 15. Proposta de
Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 03/2018/CONSUNI, que dispõe da aprovação do
Projeto Pedagógico e do Regimento Interno do Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede
Nacional (Profmat), vinculado ao Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN) da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.407171/2020-02.
Relator: Aluísio Marques da Fonseca. A Presidência passou a palavra ao Relator ad hoc do processo,
professor José Olavo da Silva Garan�zado Júnior, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando
Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestação, a Senhora Presidente submeteu a matéria à
aprovação do Plenário. A proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº
03/2018/CONSUNI, que dispõe da aprovação do Projeto Pedagógico e do Regimento Interno do
Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional (Profmat), vinculado ao Ins�tuto de Ciências
Exatas e da Natureza (ICEN) da Unilab, foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se quatorze
votos favoráveis e duas abstenções. 16. Proposta de Resolução que cria o Programa de Mestrado
Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas (MAPDTL), vinculado ao Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.408251/2020-77. Relator: Elisabeth Linhares Catunda. 17.
Proposta de Resolução que a aprova o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e do Regimento Interno do
Programa de Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas (MAPDTL),
vinculado ao Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) no âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.408251/2020-77. Relator:
Elisabeth Linhares Catunda. Por se tratar de matéria análoga, os pontos de pauta foram deliberados em
bloco. A Presidência passou a palavra ao Relator ad hoc do processo, processor Joaquim Torres Filho, que
procedeu com a leitura do Parecer da Relatora, o qual foi favorável ao pleito. O Conselheiro José Olavo da
Silva Garan�zado Júnior parabenizou ao Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas pela proposta e pontuou a
importância do programa para as comunidades da região. A Conselheira Sueli da Silva Saraiva ques�onou
o porquê do quan�ta�vo de quinze vagas e se esse quan�ta�vo não poderia ser ampliado, dada a
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magnitude do programa. Em resposta ao ques�onamento feito, o Conselheiro José Olavo da Silva
Garan�zado Júnior esclareceu que o colegiado do curso decidiu delimitar o quan�ta�vo de vagas para
que fosse garan�da a aprovação em todos os critérios, e que, futuramente, será pleiteada a ampliação.
Em complemento, a Presidência esclareceu que o processo será subme�do à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e que muitas vezes é necessário colocar a
parametrização do que é esperado pelo comitê que avalia a proposta. Após as considerações, a Senhora
Presidente submeteu a matéria à aprovação do Plenário. As propostas de criação, o Projeto Pedagógico
do Curso (PPC) e do Regimento Interno do Programa de Mestrado Acadêmico em Planejamento e
Dinâmicas Territoriais Lusófonas (MAPDTL) foram aprovadas pela maioria dos presentes, registrando-se
doze votos favoráveis e duas abstenções. 18. Proposta de Resolução que dispõe sobre as normas para
ins�tucionalização dos projetos de pesquisa cadastrados no Fluxo Con�nuo na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.000915/2021-34.
Relator: Vandilberto Pereira Pinto. A Presidência passou a palavra ao Relator do processo, professor
Vandilberto Pereira Pinto, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável. A
Conselheira Clarisse Goulart Paradis manifestou dúvidas quanto ao entendimento do texto em seu art.
19, inciso 4º. Em resposta à dúvida da docente, o Conselheiro José da Silva Garan�zado Júnior aclarou
que o docente que se candidatar a editais e �ver seu projeto aprovado, mas não for contemplado com
bolsas, poderá optar por cadastrar o projeto no fluxo con�nuo. No entanto, não será possível modificar a
execução do edital, nem as ações de tramitação do cronograma. O Conselheiro Antônio Roberto Xavier
ques�onou se é possível o inverso, ou seja, se o projeto cadastrado no fluxo con�nuo poderá ser
remanejado para concorrer à bolsa. O Conselheiro Juan Carlos Alvarado Alcócer ques�onou se o docente
que não par�cipar de nenhum edital poderá cadastrar um projeto de fluxo con�nuo. Em resposta aos
ques�onamentos dos docentes, Conselheiro José da Silva Garan�zado Júnior esclareceu que os projetos
finalizados ou contemplados com uma bolsa de iniciação cien�fica não poderão ser cadastrados em fluxo
con�nuo, assim como não poderá ser cadastrado em dois editais o mesmo projeto. O que poderá
acontecer é o cadastro dos projetos com a proposta de con�nuidade. É possível, ainda, o cadastro no
fluxo con�nuo sem a par�cipação em editais, contando como carga horária normal. Após as
considerações, a Senhora Presidente submeteu a matéria à aprovação do Plenário. A proposta que dispõe
sobre as normas para ins�tucionalização dos projetos de pesquisa cadastrados no Fluxo Con�nuo na
Unilab foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se treze votos favoráveis e uma abstenção.
Devido a problemas de ordem técnica, o ponto de pauta XX foi apreciado antes do ponto XIX para que o
Relator pudesse sanar os problemas. 20. Proposta de Resolução que aprova as normas para criação,
credenciamento de líderes, cer�ficação e a manutenção dos Grupos de Pesquisa na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Processo: 23282.412942/2020-75. Relator:
Antônio Roberto Xavier. A Presidência passou a palavra ao Relator do processo, professor Antônio
Roberto Xavier, que apresentou a matéria aos presentes, manifestando Parecer favorável. O Conselheiro
José Olavo da Silva Garan�zado Júnior destacou a importância da matéria, reforçando a necessidade de
se ter normas e critérios para os Grupos de Pesquisa, e agradeceu à equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação pelo trabalho realizado. O Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas ra�ficou que a
Coordenação de Pesquisa está trabalhado em uma série de norma�vos, que visam norma�zar fluxos,
medir a produção cien�fica e/ou diminuir burocracias nas comissões, além de estarem elaborando um
portal de indicadores para analisar a produção de pesquisa, em termos de grupos e pesquisadores. Em
complemento às falas dos Conselheiros, o Relator solicitou que fosse dada uma atenção ao manual do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq), pois há normas que precisam
que ser seguidas. Após as considerações, a Presidente colocou a proposta em votação. A Proposta de
Resolução que aprova as normas para criação, credenciamento de líderes, cer�ficação e a manutenção
dos Grupos de Pesquisa na Unilab foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se doze votos
favoráveis e duas abstenções. 19. Proposta de Resolução que dispõe sobre a regulamentação das
pendências junto à CPQ/Proppg e procedimentos para regularização. Processo: 23282.000642/2021-
28. Relator: Vandilberto Pereira Pinto. A Presidência passou a palavra ao Relator do processo, professor
Vandilberto Pereira Pinto, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável. A
Conselheira Clarisse Goulart Paradis ques�onou sobre a exigência na proposta de Resolução quanto ao
professor orientador ter que apresentar na Semana Universitária o resultado do Programa Ins�tucional
de Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC), caso o aluno não apresente. De acordo com a Conselheira, caso
não seja apresentado, o docente ficará três anos sem poder submeter proposta de projeto, e que em
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Malês, muitos estudantes se formam antes da Semana Universitária e não querem mais apresentar os
resultados no evento supracitado. A docente ques�onou se, nesses casos, o próprio professor não
poderia organizar um evento público onde o discente apresentasse o resultado do projeto antes de sair
do curso. O Conselheiro José Olavo da Silva Garan�zado Júnior explicou que é possível criar algum
disposi�vo na proposta para tratar sobre a demanda, porém, deixou claro que o discente é orientado
quanto ao financiamento recebido e as exigências do programa, que ele inclusive assina um termo de
compromisso, onde manifesta ciência quanto à necessidade de entrega do relatório e apresentação do
produto. Em complemento às falas do pró-reitor, o Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas
informou que se a bolsa (entenda-se por aluno mais professor) não �ver apresentação na semana de
Iniciação Cien�fica, os avaliadores externos podem penalizar a Unilab na hora de preencher o relatório
para o CNPq, e isso pode acarretar a perda de bolsas para a Ins�tuição. A Conselheira Clarisse Goulart
Paradis colocou como solução inicial a tenta�va de conscien�zar os alunos para finalizar os trabalhos que
eles se propuseram a fazer e que, futuramente, a Proppg poderia organizar algum evento para
fechamento de bolsas semestral, por exemplo. O Conselheiro José Olavo da Silva Garan�zado Júnior
pontuou que a ideia da Conselheira quanto à realização de evento é viável e orientou que o professor
Allberson Bruno de Oliveira Dantas levasse a demanda à Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC) para
análise. Após as considerações, a Senhora Presidente submeteu a matéria à aprovação do Plenário. A
Proposta de Resolução que dispõe sobre a regulamentação das pendências junto à CPQ/Proppg e
procedimentos para regularização foi aprovada por unanimidade. 21. Proposta de Resolução que
reedita, com alterações, a Resolução nº 22/2014, de 22 de setembro de 2014, que estabelece
procedimentos e normas para criação de cursos de graduação, bem como para elaboração e alteração
dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.000728/2021-51. Relatora ad hoc: Geranilde Costa e Silva. A
Senhora Presidente passou a palavra à Relatora ad hoc, Solange Maria Morais Teles, que procedeu com a
leitura do Parecer, o qual foi favorável ao pleito. A Relatora destacou que o atual Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) terá sua finalização neste ano de 2021 e que será aprovado um novo
plano para mais quatro anos e a criação de cursos precisa constar no texto do novo documento. Não
havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação.
A proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 22/2014, de 22 de setembro de
2014, que estabelece procedimentos e normas para criação de cursos de graduação, bem como para
elaboração e alteração dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), na Unilab foi aprovada pela maioria dos
presentes, registrando-se treze votos favoráveis e uma abstenção. 22. Proposta de Resolução que aprova
a criação do Curso de Graduação em Serviço Social, Bacharelado, regime semestral, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.411249/2020-85.
Relatora: Sueli da Silva Saraiva. 23. Proposta de Resolução que aprova o Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação em Serviço Social, Bacharelado, regime semestral, da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.411249/2020-85. Relatora: Sueli da
Silva Saraiva. Por se tratar de matéria análoga, os pontos de pauta foram deliberados em bloco. A
Presidência passou a palavra à Relatora das matérias, professora Sueli da Silva Saraiva, que procedeu com
a apresentação ao Plenário, destacado de forma posi�va o trabalho da comissão. Não havendo
manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. As
propostas de Resolução que aprovam a criação e o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em
Serviço Social foram aprovadas por unanimidade. 24. Proposta de Resolução que reedita, com
alterações, a Resolução nº 08/2019/CONSEPE que dispõe sobre as normas das A�vidades de Extensão
Universitária e estabelece as diretrizes gerais que norteiam as Ações de Extensão da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.406953/2020-16.
Relatora: Sueli da Silva Saraiva. A Senhora Presidente passou a palavra à Relatora da matéria, professora
Sueli da Silva Saraiva, que procedeu com a leitura de seu Parecer, o qual foi favorável ao pleito. A Senhora
Presidente parabenizou à Relatora pelo Parecer apresentado. O Conselheiro Carlos Mendes Tavares
comentou algumas indagações feitas pela Relatora em seu Parecer, a saber: a) “Em que situação os
alunos extensionistas residiriam em seus países de origem?”. O Conselheiro esclareceu que a intenção é a
relação entre os alunos da Unilab com alunos de outras universidades internacionais, par�cularmente da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), por meio de parcerias, intercâmbios, programas,
projetos etc.; b) “Em associação à pergunta anterior, como se dará a atuação da extensão em outros
países?”. O Conselheiro aclarou que a extensão pode se dar de diversas formas, como parcerias com
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outras ins�tuições estrangeiras, onde ações de extensão podem ser coordenadas por docentes da Unilab
e por outros professores das ins�tuições ao mesmo tempo, ou programas das universidades dos países
parceiros podem ser executados na Unilab coordenados pelos professores dessas ins�tuições, por
exemplo; c) No art. 7º, parágrafo único, inciso III, a redação correta seria “ter duração mínima de 6 (seis)
meses e máxima de 12 (doze) meses.”; e d) No art. 43, a redação mais adequada seria “Art. 43. Os cursos
de graduação terão até (prazo regulamentado pelo Ministério de Educação) para atualizarem seus
Projetos Pedagógicos de Curso e implementarem o processo de integralização curricular das a�vidades
de extensão.” de forma a contemplar possíveis mudanças feitas pelo Ministério da Educação. A Relatora
entendeu os esclarecimentos feitos e manifestou concordância às alterações propostas. Após as
considerações, a Senhora Presidente colocou a matéria em votação. A proposta de Resolução que
reedita, com alterações, a Resolução nº 08/2019/CONSEPE que dispõe sobre as normas das A�vidades de
Extensão Universitária e estabelece as diretrizes gerais que norteiam as Ações de Extensão da Unilab foi
aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se doze votos favoráveis e uma abstenção. O
Conselheiro Carlos Mendes Tavares agradeceu à Relatora por seu Parecer e aos que par�ciparam do
grupo de trabalho, em especial a professora Lívia Paulia Dias Ribeiro. Os pontos XXV e XXVI foram
re�rados da pauta, devido a problemas na plataforma que impossibilitaram o retorno da Relatora à sala
de reunião e a falta de quórum qualificado para a aprovação da matéria, respec�vamente. As matérias
serão pautadas na próxima sessão. IV. COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS. O Conselheiro José Olavo da
Silva Garan�zado Júnior comunicou que as reuniões para organizar a Semana Universitária estão
acontecendo normalmente e agradeceu aos envolvidos. Informou ainda que, este ano, a Semana
Universitária acontecerá de forma totalmente remota, ficando pela primeira vez disponível no YouTube, o
que possibilitará que o evento ocorra, no futuro, de forma híbrida, inclusive com ações internacionais. V.
COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. A Senhora Presidente informou que está no exercício da Reitoria da
Unilab, subs�tuindo o professor Roque do Nascimento Albuquerque que se encontra de férias e
manifestou sua tristeza e pesar pelas perdas causadas em decorrência da COVID-19. Informou ainda que,
tanto ela como o Senhor Reitor estão à disposição da comunidade para auxiliar no que for possível e
agradeceu a todos os Conselheiros do Consepe pelo trabalho. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada
mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos. Para constar, eu, Naziane de Sousa Mar�ns, Chefe do Serviço de Secretaria do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual depois de lida e aprovada
será assinada pelos Conselheiros.

Documento assinado eletronicamente por JOSE OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JUNIOR, PRÓ-
REITOR(A) DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, em 10/06/2021, às 14:51, 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 ANDERSON GOIS CARVALHO, Usuário Externo, em
10/06/2021, às 14:52, 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 ELISABETH LINHARES CATUNDA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/06/2021, às 14:52, 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 GERANILDE COSTA E SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
GRADUAÇÃO, em 10/06/2021, às 14:55, 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 JULIANA DOURADO BUENO, COORDENADORA DE
CURSO, em 10/06/2021, às 14:55, 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 VLADIMIR BUCAL, Usuário Externo, em 10/06/2021, às
14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por ALLBERSON BRUNO DE OLIVEIRA DANTAS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/06/2021, às 15:02, 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 CLARISSE GOULART PARADIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/06/2021, às 15:03, 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 JÚLIO SANI LOPES, Usuário Externo, em 10/06/2021, às
15:07, 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 DANIEL FREIRE DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 10/06/2021, às 15:24, 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 FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA, TÉCNICO EM ASSUNTOS
EDUCACIONAIS, em 10/06/2021, às 15:24, 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 CARLOS MENDES TAVARES, PRÓ-REITOR(A) DE
EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 10/06/2021, às 15:25, 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 ADELMÁRIA IONE DOS SANTOS, ARQUIVISTA, em
10/06/2021, às 15:57, 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 ANTONIO ROBERTO XAVIER, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/06/2021, às 16:01, 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
10/06/2021, às 16:21, 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 JOANA D'ARC DE SOUSA LIMA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 10/06/2021, às 16:39, 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 Vandilberto Pereira Pinto, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 11/06/2021, às 14:01, 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 NAZIANE DE SOUSA MARTINS, CHEFE DO SERVIÇO DE
SECRETARIA, em 11/06/2021, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0288661 e
o código CRC 8DE8A059.

Referência: Processo nº 23282.007275/2021-93 SEI nº 0288661
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