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ATA DA 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERS ITÁRIO 1 

Aos onze dias do mês de novembro de 2015, às quatorze horas e seis minutos, no Campus da 2 

Liberdade, em Redenção/CE, realizou-se a 8ª Sessão Extraordinária do Conselho 3 

Universitário, mediante prévia convocação, sob a presidência do Magnífico Reitor, Tomaz 4 

Aroldo da Mota Santos, e com o comparecimento dos conselheiros: Thiago de 5 

Albuquerque Gomes – Pró-Reitor de Administração, Plínio Nogueira Maciel Filho – Pró-6 

Reitor de Planejamento, Andrea Gomes Linard – Pró-Reitora de Graduação, Albanise 7 

Barbosa Marinho – Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Edson Borges – Pró-Reitor 8 

de Relações Institucionais, Rafaella Pessoa Moreira – Pró- Reitora de Extensão, Arte e 9 

Cultura, Alexandre Cunha Costa – Pró-Reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, Emília 10 

Soares Chaves Rouberte – Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, Cícero Saraiva 11 

Sobrinho – Substituto do Diretor do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, 12 

Victor Emanuel Pessoa Martins – Diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, 13 

Maurílio Machado Lima Júnior – Diretor do Instituto de Humanidades e Letras, Rosalina 14 

Semedo de Andrade Tavares – Diretora do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, 15 

Francisco Nildo da Silva – Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural, Matilde Ribeiro 16 

– Diretora do Campus dos Malês que participou da reunião através do recurso de 17 

videoconferência, Maria Aparecida da Silva – Diretora da Educação Aberta e a Distância, 18 

Daniel Freire de Sousa – Suplente do Representante Docente do Instituto de Ciências da 19 

Saúde, Juan Carlos Alvarado Alcócer – Representante Docente do Instituto de Engenharias 20 

e Desenvolvimento Sustentável, Lívia Paulia Dias Ribeiro – Representante Docente do 21 

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Luís Tomás Domingos – Representante Docente 22 

do Instituto de Humanidades e Letras, Maria Clarete Cardoso Ribeiro – Representante 23 

Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural, Marcos Carvalho Lopes – Representante 24 

Docente do Campus dos Malês que participou da reunião através do recurso de 25 

videoconferência e Carlos Eduardo Barbosa – Representante dos Servidores Técnico-26 

Administrativos. Ausências: Aristeu Rosendo Pontes Lima – Vice-Reitor.  I – ABERTURA 27 

DOS TRABALHOS:  Havendo quórum, o senhor presidente cumprimentou os presentes e 28 

declarou aberta a sessão. O presidente solicitou a autorização do plenário para participarem da 29 
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sessão, os seguintes convidados: Leilane Barbosa de Sousa e Rodolfo Pereira da Silva da Pró-30 

Reitoria de Graduação, Ladislav Trupl – Diretor de Tecnologia da Informação, Giancarlo 31 

Cardoso Vecchia – Coordenador de Educação Aberta e a Distância, e os professores Joaquim 32 

Torres Filho e Fábio Baqueiro. A solicitação foi aprovada por unanimidade. A conselheira 33 

Andrea Gomes Linard, submeteu para apreciação o pedido de inversão de pauta, para que a 34 

discussão do regime venha iniciar a reunião, em razão do assunto possuir consistência técnica 35 

e ter conjuntura de tempo que necessita de sua apreciação visando procedimentos a serem 36 

tomados para regularizar os cursos de graduação. A apreciação do assunto é pontual por ter 37 

interface com o recredenciamento da Universidade no Instituto Nacional de Estudos e 38 

Pesquisa (INEP), com o processo de adesão da universidade ao Sistema de Seleção Unificada 39 

e ao processo de seleção de estudantes estrangeiros. A solicitação foi aprovada pela maioria, 40 

com um voto contrário. II – ORDEM DO DIA: a) Considerações da comissão de estudo 41 

do regime trimestral. Relatora: Andrea Gomes Linard. Processo 23282.005658/2015-89. 42 

Iniciou-se, então, as considerações da Comissão de Estudo do Regime Trimestral. A palavra 43 

foi passada à professora Leilane Barbosa Sousa, para que sumariasse as apresentações dos 44 

estudos realizados sob sua presidência. Foram distribuídas aos conselheiros, previamente, as 45 

considerações da Comissão. De acordo com a professora, foram realizadas seis reuniões 46 

transmitidas para o Campus do Malês, o que resultou em seis produtos, conforme seguem: 47 

levantamento de vantagens e desvantagens em relação aos regimes semestral e trimestral; 48 

simulação de calendário acadêmico para o regime trimestral sem o Trimestre da Integração 49 

Acadêmica Cultural (TIAC); posicionamento sobre a mudança da grade curricular para os 50 

cursos que consideram a mudança para o regime semestral favorável – cada instituto a favor 51 

simulou uma grade curricular com a distribuição de disciplinas no currículo semestral; 52 

planilha de cálculo para mudança de carga horária de disciplinas e de professores, caso ocorra 53 

a mudança do atual regime para o semestral; e modelo de formulário a ser aplicado em 54 

eventual consulta ao corpo discente. O estudo apresenta a seguinte conjectura sobre aqueles 55 

favoráveis e desfavoráveis em relação a alteração do regime trimestral para semestral: O 56 

Instituto de Ciências Exatas e da Natureza – ICEN, Instituto de Ciências da Saúde – ICS, 57 

Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável – IEDS e Instituto de Ciências 58 
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Sociais Aplicadas – ICSA são favoráveis, em unanimidade, à alteração do regime. A 59 

unanimidade foi realizada com base na consulta ao corpo docente de cada instituto; O 60 

Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR foi desfavorável, em unanimidade, conforme 61 

consulta ao corpo docente. Justificativa: O regime trimestral está mais adequado ao ciclo de 62 

calendário agrícola, questão primordial para as disciplinas do curso deste instituto; O Instituto 63 

de Humanidades e Letras – IHL relatou que não há consenso, mas a mudança implicaria na 64 

necessidade de realizar alterações profundas nos projetos pedagógicos dos cursos do instituto. 65 

Segundo o estudo, a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI e a Diretoria de Registro e 66 

Controle Acadêmico – DRCA, informaram ser viável a mudança entre os regimes. De acordo 67 

com a professora, uma proposta unânime para a Comissão foi a questão de que o TIAC não 68 

deveria ser ofertado como período letivo. As suas atividades poderiam ser distribuídas nos 69 

demais períodos letivos, bem como nos recessos. Adicionalmente, a senhora Leilane Barbosa 70 

Sousa informou que foi solicitado aos institutos que, aqueles favoráveis à manutenção do 71 

regime trimestral, fizessem uma justificativa. O mesmo foi solicitado àqueles favoráveis à 72 

mudança para o regime semestral. Em suma, a questão para manutenção do trimestral sem 73 

TIAC foi justificada da seguinte forma: na simulação, os dias letivos seriam reduzidos para o 74 

número de 200; ocorreriam três trimestres letivos por ano, ao invés de quatro; os docentes 75 

poderiam, alternadamente, consultar suas atividades em sala de aula em dois períodos letivos 76 

e utilizar o terceiro período para atividades de pesquisa e extensão; muitas queixas relatadas 77 

pelos docentes e discentes em relação ao atual regime estão ligadas aos projetos dos cursos e 78 

não propriamente ao atual regime vigente; o ajuste da trimestralidade com a ausência do 79 

TIAC representaria um esforço de resolução de muitas complicações percebidas, sem o 80 

encargo de modificações profundas nas estruturas acadêmicas vigentes, bem como o 81 

amadurecimento e fortalecimento da política pedagógica que é vértebra da Universidade. 82 

Aqueles que são favoráveis à mudança para o regime semestral, justificaram da seguinte 83 

forma: os alunos e docentes teriam a possibilidade de desfrutar mais tempo durante a semana, 84 

e de intervalo entre os períodos acadêmicos mais confortáveis para capacitação, revisão de 85 

disciplinas e ações e pesquisa e extensão; redução do número de matrículas de 4 para 2, 86 

anuais; oportunidade de oferta das disciplinas de forma contínua, fato que reduziria parte do 87 
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atraso na formação acadêmica dos alunos. Por fim, a professora informa que, para a comissão, 88 

na mudança para o regime semestral seria necessário tempo para a alteração de todos os 89 

Projetos Pedagógicos dos Cursos e para adequação do sistema SIGAA. No entanto, na 90 

situação de manutenção do regime trimestral, sem o TIAC, a mudança não exigiria essa 91 

adequação. Na sequência, o presidente abriu o bloco para discussão da matéria, espaço 92 

destinado para esclarecimentos de dúvidas. III – ENCAMINHAMENTO: Finalizados os 93 

esclarecimentos, após extensa discussão, na qual os conselheiros compartilharam suas 94 

experiências e elencaram suas opiniões, o senhor presidente deu o seguinte encaminhamento: 95 

o Conselho Universitário aprovará a mudança de regime trimestral para semestralidade, com a 96 

condição de formulação de uma proposta a ser examinada no respectivo Conselho para sua 97 

implementação. O que efetivará a mudança será a aprovação mediante Resolução do sistema 98 

de transição. Entra em votação a proposta subtendida no relatório da comissão técnica de 99 

mudança do regime trimestral para semestral, para todos os cursos da universidade. Ao 100 

mesmo tempo, nessa proposta, será criada uma comissão a ser nomeada posteriormente pelo 101 

Consuni, para estudar a transição dessa mudança, ocasião em que o tempo da mudança será 102 

sugerido e decidido. A matéria foi aprovada com 18 votos a favor, duas abstenções e dois 103 

votos contra: Francisco Nildo da Silva e Maria Clarete Cardoso Ribeiro. Nas declarações de 104 

voto, a conselheira Maria Clarete Cardoso Ribeiro declarou que seu voto representa a opinião 105 

do corpo docente do IDR, já o conselheiro Francisco Nildo da Silva declarou que a votação 106 

era uma inconsequência do Conselho Universitário. IV – OUTROS ASSUNTOS: Concluída 107 

a votação, o senhor presidente solicita ao senhor Ladislav Trupl – Diretor de Tecnologia da 108 

Informação, que faça uma breve explanação sobre o Plano Diretor de Tecnologia da 109 

Informação - PDTI. Segundo o Diretor, o PDTI é um instrumento de diagnóstico, 110 

planejamento, gestão dos recursos e processos de tecnologia da informação de um órgão ou 111 

entidade para um determinado período no qual todas as contratações de serviços e de bens 112 

devem estar vinculadas ao mesmo. O que significa que em caso de auditoria, qualquer 113 

contratação que não estiver prevista no PDTI será alvo de contestações. Em complemento, o 114 

senhor Ladislav Trupl informou que o PDTI da Unilab foi elaborado antes da existência do 115 

Plano de Desenvolvimento Institucional, para não causar prejuízos à Universidade, no entanto 116 
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foram incluídos mecanismos que facilitarão a inclusão de novos projetos da Unilab. 117 

Adicionalmente o conselheiro Thiago de Albuquerque Gomes informou que o PDTI é um 118 

instrumento obrigatório, e tem como característica ser instrumento de planejamento e uso 119 

estratégico, contemplando todas as áreas da instituição. Para sua construção foi realizado um 120 

estudo com toda comunidade da Unilab. Finalizada a explanação, informou-se aos 121 

conselheiros que o assunto será pauta da próxima reunião do conselho. V – PALAVRA 122 

LIVRE : O conselheiro Edson Borges alertou ao conselho sobre a chegada de novos alunos do 123 

exterior no próximo ano. Faz-se importante o zelo quanto a questão de possíveis doenças 124 

como o Ebola. Em seguida, o conselheiro Carlos Eduardo Barbosa solicitou esclarecimentos a 125 

respeito da atual situação da Cosbem, que sofreu uma cisão. Em resposta, o senhor presidente 126 

informou que há uma dispersão de atribuições da Cosbem que realiza ações de saúde para os 127 

estudardes e servidores, além das perícias. São atribuições distintas, que merecem abordagens 128 

distintas. O que está sendo realizado é uma otimização do trabalho desse recurso humano que 129 

a Unilab possui, para atender melhor os estudantes e servidores, no que cabe a Unilab atender. 130 

VI – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu 131 

o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezessete horas e 132 

cinquenta e seis minutos. Para constar, eu, Adriana Gonçalves, Secretária do Consuni, lavrei a 133 

presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 134 

Conselheiros. 135 
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