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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Aos dez dias do mês de junho de 2021, às quatorze horas e nove minutos, via webconferência da Rede
Nacional de Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação, realizou-se a 12ª 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: Geranilde Costa e Silva (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); Daniel Freire de Sousa (representante docente
do Ins�tuto de Ciências da Saúde); 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); Vera Regina Rodrigues da Silva (representante docente do Ins�tuto de
Humanidades); Clarisse Goulart Paradis (representante docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras do
Campus dos Malês); Izabel Larissa Lucena Silva (subs�tuta da representante docente do Ins�tuto de
Linguagens e Literaturas); Elisabeth Linhares Catunda (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; Joana D’Arc de Sousa Lima, pela
representação docente dos Coordenadores de Projetos de Extensão; Francisco de Assis Silveira e
Adelmária Ione dos Santos, pela representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação;
Vladimir Bucal, Júlio Sani Lopes e Anderson Gois Carvalho, pela representação discente. Ausências
jus�ficadas: Roque do Nascimento Albuquerque (Reitor); e Carla Craice da Silva e suplente (pela
representação docente dos Coordenadores de Projetos de Extensão). Conselheiros(as) Ausentes: Antônia
Leidiane de Amorim Cavalcante (pela representação discente). 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, um assento para a representação docente dos Coordenadores de Projetos de
Extensão e um assento para a representação docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza. I.
ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou os
par�cipantes da webconferência e declarou aberta a sessão. A seguir, a Senhora Presidente a presentou
os itens da pauta encaminhada previamente aos Conselheiros. Não havendo manifestações, a Presidência
colocou a pauta em votação, sendo aprovada por unanimidade. A Pró-Reitora de Graduação, Geranilde
Costa e Silva, solicitou a re�rada do item XIV (Proposta de Resolução que aprova o calendário acadêmico,
no regime semestral, dos cursos de graduação, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2021. Processo 23282.006941/2021-76 da pauta, com a
jus�fica�va de necessidade de ajuste na proposta de Resolução para que não haja prejuízos aos
estudantes que recebem auxílio, as férias docentes e aos editais da graduação. O Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação, José Olavo da Silva Garan�zado Júnior, solicitou a inclusão de ponto de pauta alterando a
Resolução CONSEPE/UNILAB nº 82, de 30 de abril de 2021, que aprova o Calendário Acadêmico da Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) para o ano le�vo de 2021, ponto IV da pauta. A jus�fica�va foi a solicitação de inclusão no
calendário dos cursos de pós-graduação das datas do V Fes�val das Culturas pela Pró-Reitoria de
Extensão, Arte e Cultura. Com anuência do Plenário, as solicitações foram acatadas. II. APROVAÇÃO DA
ATA. A Presidência, após informar que foi enviada previamente aos Conselheiros a ata da 11ª 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 11ª sessão ordinária do Consepe foi
aprovada por unanimidade. III. ORDEM DO DIA. 1. Processos de progressão funcional. 2. Processos de
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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) 23804.000392/2021-90 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para
Adjunto nível II da classe C, do docente Igor Ximenes Graciano; b) 23282.003619/2021-95 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Jeferson
Falcão do Amaral; c) 23282.004394/2021-94 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da
classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Francisca Rosália Silva Menezes;
d)23282.002710/2021-93 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para
Associado nível II da classe D, da docente Lígia Maria Carvalho Sousa Cordeiro; e) 23282.003636/2021-22
- Promoção Funcional, de Professor Adjunto nível IV da classe C para Associado nível I da classe D, da
docente Rebeca de Alcântara Silva e Meijer; f) 23282.002558/2021-49 - Promoção Funcional, de
Professor Adjunto nível IV da classe C para Associado nível I da classe D, da docente Karine Cris�ane de
Oliveira Souza; g) 23282.001307/2021-47 - Promoção Funcional, de Professor Adjunto nível IV da classe C
para Associado nível I da classe D, do docente Marcelo Casimiro Cavalcante; h) 23282.003900/2021-28 -
Progressão Funcional, de Professor Associado nível II da classe D para Associado nível III da classe D, do
docente Aluísio Marques da Fonseca; i) 23282.002557/2021-02 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Caroline Farias Leal Mendonça;
j)23282.004844/2021-49 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto
nível III da classe C, do docente Carlos Subuhana; k) 23282.004627/2021-59 - Progressão Funcional, de
Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Silviana Fernandes
Mariz; l) 23282.004504/2021-18 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível II da classe D para
Associado nível III da classe D do docente José Josberto Montenegro Sousa; m) 23282.000942/2021-15 -
Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da
docente Elisabeth Linhares Catunda; n) 23282.003750/2021-52 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Jober Fernando Sobczak;
o)23282.003743/2021-51 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, da docente Cinthia Marques Magalhães Paschoal; p) 23282.003753/2021-96 -
Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da
docente Jullyana Cris�na Magalhães Silva Moura Sobczak; q) 23282.004541/2021-26 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Edson
Holanda Lima Barboza; r) 23282.003220/2021-12 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da
classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Maria Leidiane Tavares Freitas;
s)23282.004111/2021-12 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, do docente Joserlan Perote da Silva; t) 23804.000356/2021-26 - Progressão Funcional,
de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente Rafael Palermo Bu�;
u) 23282.003809/2021-11 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto
nível III da classe C, da docente Eveline de Abreu Menezes. Processos de Estágio Probatório:
a)23804.000457/2021-05 – Aprovação em estágio probatório da docente Tacilla da Costa e Sá Siqueira
Santos; b) 23804.000400/2021-06 – Aprovação em estágio probatório do docente Carlos Maroto Guerola;
c) 23804.000367/2021-14 – Aprovação em estágio probatório da docente Wânia Miranda Araújo da Silva;
d) 23804.000607/2021-72 – Aprovação em estágio probatório do docente Enzo Lenine Nunes Ba�sta
Oliveira Lima. 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 67, de 19 de abril
de2021, que aprova o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo 2021.
Processo:23282.005378/2021-19. Relator: José Olavo da Silva Garan�zado Júnior. A Presidência passou
a palavra ao Relator do processo, professor José Olavo da Silva Garan�zado Júnior, que apresentou a
matéria ao Plenário, destacando que esta é a primeira vez que a ins�tuição consegue apresentar uma
proposta de calendário para os cursos lato sensu, proposta esta, construída por meio de ar�culação com
a Coordenação de Pós-Graduação, o Ins�tuto de Educação a Distância e o Ins�tuto de Desenvolvimento
Rural. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria
em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 67, de 19 de abril de 2021, que aprova o
Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Lato Sensu da Unilab para o ano le�vo 2021, foi homologada
por unanimidade. 4. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 82, de 30 de abril de 2021, que
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aprova o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2021. Processo:
23282.005377/2021-74. 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, manifestando 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
82, de 30 de abril de 2021, que aprova o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da Unilab
para o ano le�vo de 2021, foi homologada pela por unanimidade. A seguir, a Presidência passou
novamente apalavra ao Relator do processo para a apresentação da proposta de alteração da Resolução
Consepe/Unilab nº 82, de 30 de abril de 2021, conforme solicitado no início da sessão. O Relatora
presentou a proposta, destacando que a única alteração feita da Resolução supracitada foi a inclusão das
datas do V Fes�val das Culturas, que acontecerá nos dias 28 a 30 de julho de 2021. Não havendo
manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou o destaque em votação. O
destaque foi aprovado por unanimidade. 5. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 83, de 30 de
abril de 2021, que aprova diretrizes Educacionais Excepcionais a serem adotadas pelos cursos de pós-
graduação stricto sensu da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab), enquanto perdurar a situação de pandemia de Coronavírus (COVID-19).
Processo:23282.003608/2021-13. Relator: José Olavo da Silva Garan�zado Júnior. A Senhora Presidente
passou apalavra ao Relator do processo, professor José Olavo da Silva Garan�zado Júnior, que apresentou
a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. O Relator esclareceu que a proposta
surgiu para que não haja uma interpretação dúbia quanto as diretrizes após o término do semestre le�vo
da pós-graduação, já que as diretrizes estavam atreladas ao calendário acadêmico em uma mesma
resolução. Esclareceu ainda que, as diretrizes entrarão em vigor a par�r do dia dezenove de junho, um
dia após findar o calendário da pós-graduação, e não estarão mais atreladas à resolução que aprova o
calendário acadêmico, vigendo enquanto perdurar o estado de pandemia. Por fi m, o Relator pontuou
que as diretrizes não foram alteradas. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a
Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 83, de 30 de abril de
2021,que aprova diretrizes Educacionais Excepcionais a serem adotadas pelos cursos de pós-graduação
stricto sensu da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), enquanto
perdurar a situação de pandemia de Coronavírus (COVID-19), foi homologada por unanimidade. 6.
Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 68, de 20 de abril de 2021, que aprova alterações na
Resolução Consepe nº 42, de 08 de outubro de 2020, que aprova o calendário acadêmico, no regime
semestral, dos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) para os anos le�vos de 2018, 2019 e 2020. Processo: 23282.504881/2019-38.
Relatora: Geranilde Costa e Silva. A Senhora Presidente passou a palavra à Relatora do processo,
professora Geranilde Costa e Silva, que apresentou a matéria ao Plenário, destacando que foi incluído no
calendário as datas do V Fes�val das Culturas e da Semana Universitária. Não havendo manifestações e
com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução
Consepe/Unilab nº 68, de 20 de abril de 2021, que aprova alterações na Resolução Consepe nº 42, de
08de outubro de 2020, que aprova o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de
graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para os anos
le�vos de 2018, 2019 e 2020, foi homologada por unanimidade. 7. Proposta de Resolução que
estabelece procedimentos relacionados ao Estágio Pós-Doutoral no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.506927/2019-53.
Relatora: Carla Craice da Silva. A aprovação da matéria requer quórum qualificado (16 votos favoráveis).
Devido à ausência jus�ficada da Relatora e seu suplente, a Presidência procedeu com a leitura do Parecer
da Relatora, o qual foi favorável ao pleito. O Conselheiro Antônio Roberto Xavier explicou que há uma
contradição entre os ar�gos 9º e 13 da minuta, sendo que no art. 9º menciona “professor permanente” e
no art. 13 “professor permanente ou colaborador”. O Conselheiro José Olavo da Silva Garan�zado Júnior
ques�onou se não haveria a possibilidade de o estágio pós-doutoral ser feito sem bolsa na Unilab. Após
ampla manifestação e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou em votação os dois destaques,
a) inclusão de “colaborador” no Art. 9º e b) estágio pós-doutoral sem bolsa, e o Parecer da Relatora. A
proposta de Resolução que estabelece procedimentos relacionados ao Estágio Pós-Doutoral no âmbito
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, foi rejeitada pelo Plenário,
registrando-se quinze votos favoráveis, um voto contrário e três abstenções. 8. Manifestação acerca das
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propostas a serem aprovadas pelo Consuni, que dispõem sobre a criação e o regimento interno do
Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas (NEAABI). Processo: 23282.410806/2020-
41.Relatora: Cláudia Ramos Carioca. A aprovação da matéria requer quórum qualificado (16 votos
favoráveis). A Senhora Presidente apresentou a matéria ao Plenário, manifestando parecer favorável. Não
havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou em votação a matéria.
O Plenário manifestou-se favorável, por unanimidade, acerca da proposta de Resolução a ser aprovada
pelo Consuni, que dispõem sobre a criação e o regimento interno do Núcleo de Estudos Africanos, Afro-
Brasileiros e Indígenas (NEAABI), registrando-se dezenove votos favoráveis. 9. Manifestação acerca da
proposta a ser aprovada pelo Consuni, que dispõe acerca da criação do Centro Integrado de Atenção ao
Desenvolvimento Infan�l (CIADI), na condição de órgão complementar junto ao Ins�tuto de
Humanidades (IH) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Processo: 23282.411963/2020-73. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. A aprovação da matéria requer
quórum qualificado (16 votos favoráveis). A Senhora Presidente apresentou a matéria ao Plenário,
manifestando parecer favorável. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a
Presidência colocou em votação a matéria. O Plenário manifestou-se favorável, por unanimidade,
acercada proposta de Resolução a ser aprovada pelo Consuni, que dispõe acerca da criação do Centro
Integrado de Atenção ao Desenvolvimento Infan�l (CIADI), na condição de órgão complementar junto ao
Ins�tuto de Humanidades (IH) da Unilab, registrando-se dezenove votos favoráveis. 10. Indicação de
membros para a Câmara de Graduação. Processo: 23282.006838/2021-26. Após a Senhora Presidente
informar ao Plenário sobre a necessidade de um docente para preenchimento de assento na Câmara de
Graduação, o Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas manifestou interesse. Não havendo outras
indicações, a Presidência consultou o Plenário acerca da indicação, que foi aprovado pela maioria dos
presentes. 11. Revogação da Resolução nº 02/2019/CONSEPE, de 11 de abril de 2019, que aprova o
número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no semestre 2019.2 nos cursos de graduação da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo:
23282.005110/2021-87. Relatora: Antonia Suele de Souza Alves. 12. Revogação da Resolução nº 15, de
20 de fevereiro de 2020, que reedita, com alterações, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, a Resolução Consepe nº 16, de 17 de outubro de 2019, que aprova o V Fes�val das Culturas
2020 - projeto de extensão ins�tucional da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.005717/2021-67.
Relatora: Adelmária Ione dos Santos. 13. Revogação da Resolução nº 15, de 7 de outubro de 2019, que
aprova ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, as alterações na Resolução nº
55/2018/CONSUNI, que aprova o calendário acadêmico da Pós-Graduação da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2019.
Processo:23282.005247/2021-31. Relator: Francisco de Assis Silveira. 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. A Presidência explicou aos presentes que o procedimento é necessário para
se adequar ao decreto 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e consolidação dos Atos Norma�vos e
em seu art. 8º determina a obrigatoriedade da revogação expressa das normas revogadas tacitamente,
daquelas cujo efeitos tenham se exaurido no tempo e as vigentes cuja necessidade ou cujo significado
não pôde ser iden�ficado. Após as explicações a Senhora Presidente passou a palavra para cada Relator
dos processos, que apresentaram suas respec�vas matérias ao Plenário manifestando parecer favorável à
revogação. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou em
votação a matéria. A revogação dos atos foi aprovada por unanimidade. 15. Proposta de Resolução que
aprova o calendário acadêmico do curso de bacharelado em Administração Pública EaD da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o semestre 2021.2,
Polos conveniados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). Processo: 23282.006684/2021-
72.Relatora: Geranilde Costa e Silva. A Presidência passou a palavra à Relatora do processo, professora
Geranilde Costa e Silva, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito.
Não havendo manifestação, a Senhora Presidente submeteu a matéria a aprovação do Plenário. A
proposta de Resolução que aprova o calendário acadêmico do curso de bacharelado em Administração
Pública EaD da Unilab, para o semestre 2021.2, Polos conveniados pela Universidade Aberta do Brasil
(UAB), foi aprovada por unanimidade. 16. Proposta de Resolução que reedita, com alterações,
a Resolução nº 15/2017/CONSUNI, que ins�tui e regulamenta o Estágio Supervisionado nos Cursos de
Graduação presencial da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
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(Unilab). Processo: 23282.003480/2016-12. Relatora: Sueli da Silva Saraiva. A Presidência passou
apalavra à suplente da Relatora do processo, professora Izabel Larissa Lucena Silva, que procedeu com a
leitura do parecer da Relatora, o qual foi favorável ao pleito. Não havendo manifestação, a Senhora
Presidente submeteu a matéria a aprovação do Plenário. A proposta de Resolução que reedita, com
alterações, a Resolução nº 15/2017/CONSUNI, que ins�tui e regulamenta o Estágio Supervisionado nos
Cursos de Graduação presencial da Unilab, foi aprovada por unanimidade. IV. COMUNICAÇÃO DOS
CONSELHEIROS. a) O Conselheiro José Olavo da Silva Garan�zado Júnior comunicou que a Semana
Universitária ocorrerá entre os dias 15 a 18 de junho e agradeceu a todos os colaboradores. O
Conselheiro também solicitou a criação de uma comissão permanente para a Semana Universitária,
modificando apenas quem presidirá anualmente a comissão e que já seja planejado o evento do ano
seguinte; b) O Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas corroborou com a fala do Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação; e c) O Conselheiro Francisco de Assis Silveira agradeceu, em nome da Pró-
Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s, a par�cipação de todos no Seminário de Ambientação
Acadêmica (Samba). V. COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. A Senhora Presidente agradeceu aos
organizadores dos eventos da Unilab e convidou a todos para par�ciparem, às dezessete horas, do
lançamento do Pré-Fes�val das Culturas. Por fim, comunicou que esta é a primeira reunião sem que a
pró-temporalidade conste nos documentos da universidade, uma vez que o professor Roque do
Nascimento Albuquerque foi nomeado Reitor eleito da Unilab e, após a posse, a nomeou como Vice-
Reitora. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou
encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e seis 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.
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6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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SUPERIOR, em 18/11/2021, às 14:32, 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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MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/11/2021, às 14:34, 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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REITOR(A) DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, em 18/11/2021, às 14:34, 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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