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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte dias do mês de agosto de 2021, às quatorze horas e sete minutos, via webconferência da Rede
Nacional de Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação, realizou-se a 74ª 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); Michel Lopes Grangeiro (Vice-Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da
Natureza); Léia Cruz de Menezes Rodrigues (Diretora do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Ruben
Maciel Franklin (Vice-Diretor do Ins�tuto de Humanidades); Pedro Acosta Leyva (Diretor do Ins�tuto de
Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Sâmia Nagib Maluf (Vice-Diretora do Ins�tuto de Ciências
Sociais Aplicadas); Lucas Nunes da Luz (Diretor do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); 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);  Maria do Rosário de Fá�ma Portela Cysne (representante docente do Ins�tuto de Ciências
Sociais Aplicadas); Sérgio Servilha de Oliveira (representante docente do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável); Segone Ndangalila Cossa (suplente da representante docente do Ins�tuto
de Humanidades); Susana Churka Blum (representante docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural);
Fábio Fernandes Torres (representante docente do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Monalisa
Valente Ferreira, pela representação docente; Carlos Eduardo Barbosa, José Maria Silva Nogueira, Helka
Sampaio Ramos e Jocélia Maria de Oliveira Melo, pela representação dos Servidores Técnico-
Administra�vos em Educação; Aparício Marques Vieira, pela representação discente. Conselheiro(s)
ausente(s): Rafaele Cavalcante Dias Gomes (representante dos Servidores Técnico-Administra�vos em
Educação); Francisca Tainara Eugenio da Silva, Sara Pereira Silva Correia, Ana Carolina de Oliveira Veloso e
Gilmar Dantas de Moura (representantes discentes). Ausência jus�ficada: Eliane Gonçalves da Costa
(representante docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês).  Encontram-se
vagos: quatro assentos para a categoria docente e um assento para representante docente do Ins�tuto
de Ciências Exatas e da Natureza. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, o
Senhor Presidente cumprimentou os par�cipantes da webconferência e declarou aberta a sessão. A
seguir, pediu a anuência ao Plenário para a par�cipação dos convidados Evaldo Ribeiro Oliveira
(Coordenador de Direitos Humanos) e José Olavo da Silva Garan�zado Júnior (Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação), nos pontos IX e X da pauta, respec�vamente, com direito a voz, mas não a voto. As
referidas par�cipações foram aceitas. Em seguida, o Senhor Presidente deu as boas-vindas aos novos
conselheiros representantes dos Servidores Técnico-administra�vos em Educação, a saber: Helka
Sampaio Ramos (Titular), Vicente Araújo Silva Filho (Suplente), Jocélia Maria de Oliveira Melo (Titular),
Nadia Dias Coelho de Figueiredo (Suplente), José Maria Silva Nogueira (Titular) e Arnaldo Fernandes
Nogueira (Suplente) e apresentou a professora Sâmia Nagib Maluf, que está como Vice-Diretora no
exercício da direção do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas. II. APROVAÇÃO DE ATAS DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO. O Senhor Presidente, após informar que foram enviadas aos Conselheiros as atas da 61ª
sessão extraordinária e da 73ª sessão ordinária do Consuni, submeteu-as à discussão. Não havendo
manifestação, e com a anuência do Plenário, colocou os documentos em votação, os quais foram
aprovados pela maioria dos presentes, registrando-se vinte e um votos a favor e duas abstenções. III.
ORDEM DO DIA. Expedientes: 1. Homologação da Resolução ad referendum Consuni/Unilab nº 31, de
30 de agosto de 2021, que regulamenta o Programa de Assistência ao Estudante (PAES) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.009769/2021-11. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao
Plenário e passou a palavra à relatora para apresentação de seu parecer, o qual foi favorável à
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homologação da Resolução ad referendum Consuni/Unilab nº 31, de 30 de agosto de 2021. Não havendo
manifestação, e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. 2. Revogação de atos norma�vos para adequação ao Decreto nº 10.139, de
28 de novembro de 2019. Processos: 23282.005060/2021-38; 23282.005130/2021-58;
23282.005131/2021-01; 23282.005133/2021-91; 23282.005137/2021-70; 23282.005139/2021-69;
23282.005138/2021-14; 23282.005050/2021-01; 23282.005051/2021-47; 23282.005053/2021-36;
23282.005054/2021-81; 23282.005055/2021-25; 23282.005056/2021-70; 23282.005059/2021-11;
23282.005007/2021-37; 23282.005009/2021-26; 23282.005010/2021-51; 23282.005012/2021-40;
23282.005014/2021-39; 23282.005015/2021-83; 23282.005016/2021-28; 23282.005702/2021-07;
23282.006450/2021-25; 23282.005773/2021-00; 23282.005927/2021-55 e 23282.006379/2021-81.
Considerando que as matérias são de mesma natureza e que será emi�da uma única resolução para
revogação de todos os atos, as matérias foram apreciadas em bloco. Os relatores Sérgio Servilha de
Oliveira, José Maria Silva Nogueira (relator ad hoc dos pareceres emi�dos pelos então conselheiros Carlos
Airton Uchoa Sales Gomes e José Cleiton Sousa dos Santos), Léia Cruz de Meneses Rodrigues (relatora ad
hoc do parecer emi�do pela conselheira Rafaele Cavalcante Dias Gomes), Léia Cruz de Meneses
Rodrigues, George Leite Mamede, Carlos Eduardo Barbosa e Ruben Maciel Franklin (relator ad hoc do
parecer emi�do pelo conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro) realizaram suas considerações e
manifestaram parecer favorável à revogação das resoluções pautadas. Não havendo manifestação, e com
a anuência do Plenário, a Presidência colocou em votação o bloco dos atos norma�vos para revogação, o
qual foi aprovado por unanimidade. 3. Pedido de aprovação do Relatório Anual de Gestão da Fundação
de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), ano base 2020; e b) Pedido de renovação da autorização de
apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX) à Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), junto ao Ministério da Educação (MEC). Processo nº
23282.003873/2019-79. Relator: Lucas Nunes Luz. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao
Plenário e pontuou que, apesar de serem duas solicitações dis�ntas, as matérias são correlatas e foi
emi�do um parecer único, logo, seriam apreciadas em bloco. Passada a palavra ao relator, este
apresentou suas considerações referentes à matéria, informando que a Fundação de Apoio à Pesquisa e à
Extensão - FAPEX havia encaminhado dois o�cios à Unilab, em datas dis�ntas. Em um deles solicitava a
ra�ficação da aprovação do relatório anual de gestão da FAPEX, enquanto o outro solicitava renovação da
autorização para con�nuarem como Fundação de apoio à Unilab. O relator pontuou que se tratava de um
procedimento anual, para con�nuidade da execução dos processos apoiados. Assim, manifestou-se
favorável à ra�ficação da aprovação do relatório de gestão, bem como à renovação da autorização para
que a FAPEX con�nue como Fundação de apoio à Unilab. Não havendo manifestação, e com a anuência
do Plenário, a Presidência colocou as matérias em votação, as quais foram aprovadas por unanimidade.
4. Indicação dos servidores do corpo técnico-administra�vo em educação da Unilab - Carlos Eduardo
Barbosa e Carlos Alberto Muniz, como membros �tulares, e dos servidores Francisco de Assis Silveira e
Sarah Ramos Medeiros, como seus respec�vos suplentes - para integrarem o Conselho Gestor do
Sistema de Bibliotecas da Unilab. Processo no 23282.010103/2021-05. Relatora: Cláudia Ramos
Carioca. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra à relatora. A relatora
apresentou a demanda - recebida pelo Conselho Universitário, que havia sido enviada pela Diretoria do
Sistema de Bibliotecas da Unilab - na qual solicitava a indicação de dois servidores do corpo técnico-
administra�vo em educação para integrarem o Conselho Gestor do Sistema de Bibliotecas da Unilab.
Pontuou que, diante da solicitação, estavam colocando para apreciação do Plenário a indicação dos
servidores Carlos Eduardo Barbosa e Carlos Alberto Muniz, como membros �tulares, e dos servidores
Francisco de Assis Silveira e Sarah Ramos Medeiros, como seus respec�vos suplentes. Não havendo
manifestação, e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi
aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se vinte e dois votos a favor e uma abstenção. 5.
Proposta de Resolução que aprova a composição do número de vagas e as especificações das polí�cas
afirma�vas a serem ofertadas no curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem para o ingresso de
estudantes no semestre 2021.2. Processo nº 23282.008938/2021-97. Relatora: Cláudia Ramos Carioca.
6. Proposta de Resolução que aprova a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem
ofertadas pelo curso de Mestrado em Antropologia do Programa Associado de Pós-Graduação em
Antropologia UFC/UNILAB para o ingresso de estudantes no semestre 2021.2. Processo nº
23282.008745/2021-36. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. 7. Proposta de Resolução que aprova a
especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem ofertadas em processo sele�vo do Mestrado
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Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis (MASTS) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ingresso de estudantes no semestre le�vo
2021.1. Processo nº 23282.010381/2021-54. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. Considerando que
mesmo sendo de cursos dis�ntos as matérias tratam da mesma temá�ca e possuem a mesma relatoria, o
Senhor Presidente solicitou que fossem apreciadas em bloco, sem prejuízo de destaque. Após a anuência
do Plenário, apresentou as matérias aos presentes e passou a palavra à relatora. A relatora iniciou sua
fala informando que, devido a iminência de lançamento dos editais dos cursos, a Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação – Proppg solicitou a aprovação das matérias ad referendum no Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão – Consepe, no que coube ao órgão, para que estas pudessem ser apreciadas nesta
sessão no Consuni, pontuando o compromisso da gestão com a celeridade dos programas e editais. A
relatora seguiu sua fala dando início à apresentação das matérias destacando que, a des�nação das
vagas, conforme proposto nas minutas de Resolução, estava em conformidade com a legislação vigente e
manifestou parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a
Presidência colocou as matérias em votação, as quais foram aprovadas por unanimidade. 8. Proposta de
alteração da Resolução nº 34, de 10 de dezembro de 2019, que aprova a composição do Conselho de
Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL). Processo no 23282.009745/2021-53.
Relator: Jober Fernando Sobczak. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a
palavra ao relator ad hoc, Michel Lopes Grangeiro, para apresentação do parecer emi�do pelo
conselheiro Jober Fernando Sobczak. O relator apresentou o parecer, manifestando-se favorável à
aprovação da matéria, tendo em vista que, a par�r das alterações propostas na Resolução Consuni nº 34,
de 10 de dezembro de 2019, o Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas
(ILL) passaria a seguir os critérios exigidos pela legislação vigente. Não havendo manifestação, e com a
anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade.
9. Proposta de Resolução que aprova a ins�tuição e regulamentação do Programa de Ações Afirma�vas
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo no
23282.006160/2021-81. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao
Plenário, e pontuou o valor da temá�ca para a ins�tuição, que precisa dos não favorecidos, as trata�vas
internas com o órgão jurídico da Unilab e a construção do Grupo de Trabalho que produziu o documento
e entregou à Coordenação de Direitos Humanos - CDH para análise e observação dos parâmetros legais.
Acrescentou que a CDH, em trabalho conjunto com a gestão superior, trabalhou na construção minuta, a
fim de apresentá-la ao Conselho Universitário. Em seguida, passou a palavra à relatora, que mencionou o
trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho responsável pela elaboração das diretrizes legais para o
Programa de Ações Afirma�vas da Unilab “ins�tuído por meio da Portaria Reitoria nº 438, de 19 de
outubro de 2020, e prorrogado por meio da Portaria Reitoria nº 531, de 28 de dezembro de 2020,
finalizando em 25/02/2021”. Após explanação da matéria, a parecerista emi�u voto favorável à
aprovação da matéria. O conselheiro Segone Ndangalila Cossa propôs que fosse incluído um parágrafo
único no art. 2º da Resolução, com a seguinte redação: “Parágrafo único. Todas as ações no âmbito de
polí�cas afirma�vas e estudan�s que envolvam estudantes internacionais ou refugiados, nos cursos de
graduação e nos Programas de Pós-graduação latu e stricto sensu, na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, envolverão a Prointer.” Propôs ainda que o art. 11 �vesse a
seguinte redação: “30% (trinta por cento) das vagas serão para ingresso por meio do Processo Sele�vo de
Estudantes Estrangeiros (PSEE), de responsabilidade da PROINTER, a ser regulado por resolução própria.”
Não havendo novas manifestações, e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em
votação, a qual foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se vinte e dois votos a favor e uma
abstenção. O Presidente agradeceu a aprovação da matéria em nome das minorias contempladas. Na
sequência, os destaques propostos pelo conselheiro Segone, foram colocados em votação, os quais foram
aprovados pela maioria dos presentes, registrando-se vinte e dois votos a favor e uma abstenção. Em
seguida, o Presidente passou a palavra ao convidado, prof. Evaldo Ribeiro Oliveira, que pontuou o marco
histórico que essa aprovação significava e parabenizou os conselheiros pela aprovação da matéria. 10.
Proposta de Resolução que dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e a(s) sua(s) Fundação(ões) de Apoio credenciada(s)
e/ou autorizada(s) e/ou Organização(ões) da Sociedade Civil (OSCs) credenciada(s), bem como sobre os
projetos ins�tucionais a serem desenvolvidos e seus trâmites processuais de aprovação, a composição
das equipes executoras, a concessão de bolsas a servidores docentes, discentes e técnico-
administra�vos e dá outras providências. Processo nº 23282.010376/2021-41. Relatora: Cláudia Ramos
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Carioca. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário, pontuou que a aprovação da matéria
seria uma inovação na polí�ca de governança, integridade e transparência da Unilab e passou a palavra à
relatora do processo. A relatora iniciou sua fala demonstrando grande sa�sfação pela aprovação da
Resolução que regulamenta o Programa de Ações Afirma�vas. Em seguida, iniciou a apresentação do
parecer ao Plenário. Dentre várias outras considerações, foi informado que: houve reunião da gestão
superior com setores específicos para apresentação, discussão e ajustes na proposta de Resolução; e que
a Presidência da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
(Consepe) manifestou-se favorável ao processo. Destacou ainda que, a regulamentação do
relacionamento desta Ins�tuição com sua(s) Fundação(ões) de Apoio credenciadas e/ou autorizadas e/ou
Organização(ões) da Sociedade Civil (OSCs) traria maior crescimento para a ins�tuição, havendo um
maior desenvolvimento de projetos ins�tucionais. Por fim, a relatora propôs a alteração no art. 52,
enfa�zando a necessidade de o documento entrar em vigor na data da publicação, e não no dia 1º de
setembro como proposto. O conselheiro George Leite Mamede fez um compara�vo entre a Resolução nº
21/2019/Consuni, de 23 de abril de 2019, e a que estava sendo proposta, no que tange à par�cipação dos
pesquisadores internos à Unilab, em parceria, em projetos de pesquisadores de outras ins�tuições,
incluindo, a perspec�va de recebimento de bolsa. Pontuou que da forma como o documento havia sido
produzido, essa situação não estaria contemplada. Um outro ponto abordado foi rela�vo à quan�dade de
par�cipantes da casa, ques�onando como ficaria esse percentual em se tratando de projeto de outras
ins�tuições. A relatora aclarou que não haveria irregularidade na par�cipação de servidores em projetos
externos à Unilab, observada a carga horária a ser dedicada e acrescentou que a minuta proposta
contemplaria projetos da Unilab. O Presidente destacou que no caso de projetos internos, a coordenação
deveria ser de servidor da casa. O convidado José Olavo da Silva Garan�zado Júnior pontuou que a
Resolução nº 20/2019/Consuni, de 23 de abril de 2019 e a Resolução nº 21/2019/Consuni, de 23 de abril
de 2019 não tem um fluxo bem definido, o que acaba gerando morosidade na tramitação dos projetos.
Nesta nova proposta em discussão, haveria um fluxo bem definido, a fim de ter mais respaldo na
aprovação e tramitação do processo na ins�tuição, bem como maior transparência na execução e
acompanhamento dos projetos. Acrescentou ainda que, será proposta uma nova minuta de resolução
que contemplará bolsas concedidas por empresas e bolsas com colaboração, por exemplo. O conselheiro
George Leite Mamede apontou a preocupação de que, com a revogação dos norma�vos em vigor, a
execução dos projetos externos, que não es�vessem contemplados na proposta em discussão, ficasse
prejudicados. A relatora esclareceu que, nesse caso, a situação poderia ser decidida por ato discricionário
da gestão superior. Não havendo mais inscrições, e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a
matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A
conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis: a) manifestou sua alegria pela aprovação do Programa de
Polí�cas Afirma�vas da Unilab e enfa�zou que o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração das
diretrizes legais para o Programa de Ações Afirma�vas da Unilab fez um trabalho primoroso; e b)
publicizou que no dia 12 de agosto de 2021 foi publicado no Diário Oficial da União a aprovação de um
novo mestrado na Unilab, sediado no Campus dos Malês, o Mestrado em Estudos de Linguagens:
Contextos Lusófonos. Nesse contexto, agradeceu a todos que trabalharam na construção e aprovação do
projeto. V. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE. O Senhor Presidente comunicou que esteve em agenda em
Brasília e que um dos assuntos tratados foi com relação às obras inacabadas na Unilab. Disse que o
Secretário pediu para que fosse feito um cronograma com as obras que precisariam ser realizadas, que
envolvesse o Campus dos Malês. Mencionou que havia comentado da necessidade urgente de terminar
um bloco para usar como sala de aula e o planejamento para construção de um galpão. Pontuou que, em
reunião com secretários e ministros, ouviu que no cronograma de dois a três anos as obras estariam
concluídas, iniciando pelo Campus dos Malês. Outra comunicação feita foi que, apesar de a Unilab ser
uma universidade internacional, não vinha recurso no orçamento voltado para a internacionalização.
Diante disso, foi feito um pleito em parceria com a Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais
(PROINTER), o qual foi aprovado. Acrescentou que esse recurso seria de suma importância para as
seleções feitas no exterior e acrescentou ainda que, a Unilab está na iminência de receber muitos
recursos descentralizados. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o
Senhor Presidente encerrou a sessão às dezessete horas e onze minutos. Para constar, eu, Maria
Aparecida Mar�ns Firmino, Secretária Execu�va do Conselho Universitário, lavrei a presente ata, assinada
por mim, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos Conselheiros.
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Documento assinado eletronicamente por APARICIO MARQUES VIEIRA, Usuário Externo, em
21/10/2021, às 14:24, 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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 21/10/2021, às 14:25, 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 MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 21/10/2021, às 14:26, 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 HELCA SAMPAIO RAMOS, CHEFE DE SETOR, em
21/10/2021, às 14:28, 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
21/10/2021, às 14:28, 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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