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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 75ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021, às quatorze horas e quatro minutos, via webconferência
da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação, realizou-se a 75ª 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); Maria Cris�ane Mar�ns de Souza (Diretora do Ins�tuto de
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Michel Lopes Grangeiro (Vice-Diretor do Ins�tuto de
Ciências Exatas e da Natureza); Kennedy  Cabral  Nobre (Vice-Diretor do Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas); Carlos Henrique Lopes Pinheiro (Diretor do Ins�tuto de Humanidades); Pedro Acosta Leyva
(Diretor do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês); José Weyne de Freitas Sousa
(Diretor do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Lucas Nunes da Luz (Diretor do Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural); Caterina Alessandra Rea (Subs�tuta da 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); Silas Prímola Gomes (suplente
da representante docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Fábio Fernandes Torres
(representante docente do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Eliane Gonçalves da Costa
(representante docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Sarah Ramos
Medeiros (suplente), Arnaldo Fernandes Nogueira (suplente), Helka Sampaio Ramos e Jocélia Maria de
Oliveira Melo, pela representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação; Aparício
Marques Vieira e Ana Carolina de Oliveira Veloso, pela representação discente. Ausência jus�ficada:
Rafaele Cavalcante Dias Gomes (representante dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação).
Encontram-se vagos: cinco assentos para a categoria docente, um assento para representante docente do
Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza e três assentos para a representação discente. I. ABERTURA
DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os par�cipantes
da webconferência e declarou aberta a sessão. A seguir, a pauta foi apresentada e colocada em votação,
sendo aprovada por unanimidade. II. APROVAÇÃO DE ATA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. O Senhor
Presidente, após informar que fora enviada aos Conselheiros a ata da 74ª sessão ordinária do Consuni,
submeteu-a à discussão. Não havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, colocou o
documento em votação, o qual foi aprovado pela maioria dos presentes, registrando-se dezoito votos a
favor e três abstenções. Em seguida, o Senhor Presidente deu as boas-vindas aos novos conselheiros, a
saber: José Weyne de Freitas Sousa (Diretor do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA) e Maria
Cris�ane Mar�ns de Souza (Diretora do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - IEDS).
III. ORDEM DO DIA. 1. Revogação de atos norma�vos para adequação ao Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019. Processos: 23282.006890/2021-82; 23282.006774/2021-63; 23282.006755/2021-
37; 23282.006773/2021-19; 23282.005611/2021-63; 23282.006840/2021-03; 23282.006751/2021-59; e
23282.006793/2021-90. Considerando que as matérias são de mesma temá�ca, e que será emi�da uma
única resolução para revogação de todos os atos, as matérias foram apreciadas em bloco. Os Relatores
Antônio Manoel Ribeiro de Almeida, Eliane Gonçalves da Costa e Helka Sampaio Ramos,
respec�vamente, realizaram suas considerações e manifestaram pareceres favoráveis 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 pela maioria dos presentes,
registrando-se vinte e dois votos a favor e uma abstenção. 2. Afastamento Internacional do Reitor, no
período de 06 a 13 de novembro de 2021, a fim de par�cipar da COP26 (26ª Conferência das Partes
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sobre Mudanças Climá�cas da Organização das Nações Unidas), como representante da Rede Nordeste
de Universidades Federais (RENE-Andifes); e no período de 14 de novembro a 02 de dezembro de 2021
para Missão internacional de reaproximação, novas parcerias e retorno de resultados aos países
parceiros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Processo nº 23282.013129/2021-05.
Relatora: Artemisa Odila Candé Monteiro. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e
passou a palavra ao Relator ad hoc, Segone Ndangalila Cossa, que apresentou o Parecer da Relatora, o
qual foi favorável ao afastamento do País - do Reitor Roque do Nascimento Albuquerque - para par�cipar
da COP26 (26ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climá�cas da Organização das Nações Unidas),
assim como da Missão internacional de reaproximação, novas parcerias e retorno de resultados aos
países parceiros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 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 três votos a favor e uma abstenção. 3. Proposta de
Resolução que dispõe sobre a regulamentação do processo de aprovação da par�cipação de
pesquisador(es) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) em
projetos – de ensino e aprendizagem; de pesquisa, desenvolvimento cien�fico, tecnológico e inovação;
de extensão e de desenvolvimento ins�tucional – de outras ins�tuições públicas ou privadas. Processo
nº 23282.011642/2021-53. Relatora: Artemisa Odila Candé Monteiro. O Senhor Presidente apresentou a
matéria ao Plenário e passou a palavra ao Relator ad hoc, Segone Ndangalila Cossa, que apresentou o
Parecer da Relatora ao Plenário, manifestando-se favorável à aprovação da regulamentação do processo
de aprovação da par�cipação de pesquisador(es) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) em projetos externos à universidade. 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 três votos a favor e uma abstenção. 4. Proposta de Resolução que
dispõe sobre os valores a serem cobrados pelos procedimentos de revalidação de diplomas de
graduação e reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado)
expedidos por ins�tuições de ensino superior estrangeiras, no âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.504159/2019-01. Relatora:
Maria Cris�ane Mar�ns de Souza. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a
palavra à Relatora, que apresentou o seu Parecer e manifestou-se favorável à aprovação dos valores
indicados na minuta de resolução, ou seja, de um mil e quinhentos reais para cada unidade de diploma a
ser reconhecido ou revalidado. O Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro indagou a par�r de quais
procedimentos a cobrança de taxa seria feita e como seria a captação de recursos, demonstrando
preocupação se os requerentes teriam condições de arcar com os custos e indagando se essa cobrança
não seria inoportuna. A Relatora acolheu a preocupação, mas ponderou que a cobrança de taxas é
procedimento padrão nas universidades brasileiras e que o valor proposto passou por outras instâncias.
O Conselheiro Segone Ndangalila Cossa demonstrou preocupação com a aprovação do ato da forma
como estava sendo proposto e explicou que existe no Brasil um grupo de refugiados e apátridas que se
veem fus�gados e maltratados no processo de reconhecimento e revalidação de diplomas, por não terem
condições de arcar com os custos, devido aos valores cobrados e à vulnerabilidade social na qual se
encontram e propôs que fossem pra�cados preços mais acessíveis para o processo de reconhecimento e
revalidação de diplomas, dado o perfil da Unilab de cooperação e as condições de vulnerabilidade dos
requerentes. O Presidente ponderou que poderiam rever a taxa para um valor mais acessível, porém, não
poderia ser cobrado um valor muito baixo, o qual não pudesse vir a arcar com os custos para o
procedimento de reconhecimento e revalidação dos diplomas, bem como gerar uma sobrecarga de
trabalho nos setores diretamente envolvidos na ação e esclareceu que o Consuni teria alterna�vas de
devolver a matéria e recomendar um preço intermediário ou fazer uma reavaliação de acordo com a
realidade dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa - PALOP e CPLP. A Relatora acolheu os
apontamentos do Conselheiro Segone e corroborou com o posicionamento da Presidência de que os
valores poderiam ser revistos, tendo em vista que a fixação das taxas fica a critério da Ins�tuição que
executará os procedimentos, considerando o custo do processo. O Conselheiro Arnaldo Fernandes
Nogueira demonstrou preocupação quanto a não exis�r a previsão de hipóteses de isenção no ato
norma�vo - sugerindo que fosse revista essa questão - e que houvesse diferenciação entre os valores a
serem cobrados para revalidação de diplomas de graduação e reconhecimento de diplomas de pós-
graduação. O Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro corroborou que seria importante rever a
norma e sugeriu a cons�tuição de um Grupo de Trabalho - GT, para analisar, de forma contextualizada,
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toda a situação apresentada e pensar em prerroga�vas não só de valores e de isenção, mas também de
valores diferenciados para países parceiros. Após ampla manifestação, e com a anuência do Plenário, a
Presidência re�rou o ponto da pauta, com o encaminhamento de formação de um Grupo de Trabalho
(GT), para avaliação e apresentação de nova proposta, a fim de fazer uma nova avaliação e rever os
valores, bem como as condições diferenciadas e alterna�vas mais viáveis, em conformidade com a
legislação vigente. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: a) o Conselheiro Aparício Marques Vieira
cobrou um posicionamento da Reitoria da Unilab com relação aos cortes de bolsas do Programa
Ins�tucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID) e da Residência Pedagógica (RP), pontuando que
muitas Ins�tuições já se manifestaram acerca do assunto e acrescentou que muitos estudantes da Unilab
são beneficiários dos referidos Programas e não recebem auxílio da Universidade. O Presidente aclarou
que não recebeu nenhuma queixa formal com relação a essa temá�ca, solicitou que fossem repassados
mais detalhes sobre o assunto e informou que a Unilab, diferente de outras Universidades, não cortou os
auxílios e que está em trata�vas para obtenção de mais recursos. Quanto aos estudantes que não
recebem auxílio, ponderou que nem todos precisam, mas, aos que precisam lhe é concedido, inclusive foi
ampliado os valores a serem pagos no Plano Nacional de Assistência Estudan�l (PNAES). Acrescentou que
o custo para manutenção das bolsas é alto e que estão em contato com os países parceiros, a fim de
buscar uma contrapar�da para a manutenção dos estudantes oriundos dos respec�vos países; b) o
Conselheiro Arnaldo Fernandes Nogueira iniciou sua fala demonstrando preocupação com o retorno às
a�vidades presenciais, previsto para iniciar no próximo dia 1º de novembro de 2021, devido à pandemia
decorrente da COVID-19. Ponderou que os custos de manutenção da Universidade irão aumentar
consideravelmente e que esse retorno poderá contribuir com a disseminação do vírus e agravamento da
pandemia. Em resposta, o Senhor Presidente informou que a Universidade está em transição para o
retorno às a�vidades presenciais - seguindo todas as orientações do Ministério da Educação (MEC) e do
Governo do Estado do Ceará - e que, neste momento, o retorno não contempla as aulas presenciais; que
o retorno às a�vidades administra�vas se dará de forma responsável, alternada e grada�va, de acordo
com o disposto na Portaria Reitoria nº 346, de 14 de outubro de 2021. O Conselheiro Carlos Henrique
Lopes Pinheiro ques�onou se há um planejamento para o retorno às a�vidades dos setores e se no
próximo semestre as aulas seriam presenciais a par�r de janeiro. A Presidência reafirmou que as aulas
presenciais retornariam somente em abril, caso haja condições sanitárias. Quanto ao retorno dos
servidores, até mesmo para quem tem Cargos de Direção (CD), orientou que deveria sim haver um
planejamento de quem estará nas Unidades para acompanhar as a�vidades. Acrescentou ainda, que foi
informado ao MEC que as aulas não seriam retomadas neste momento e ao Ministério Público, ao
Tribunal de Contas da União e à Controladoria-Geral da União foi indicado que haveria um retorno
gradual, considerando um protocolo rigoroso. O Conselheiro Pedro Acosta Leyva pontuou que no Campus
dos Malês precisarão de organização por conta dos espaços. O Presidente acolheu a ponderação do
Conselheiro e informou que o orçamento para construção dos blocos já está no Projeto de Lei
Orçamentária Anual - PLOA, e que a licitação para a construção entre o anexo I e o restaurante está em
andamento, sendo dois milhões que estão no PLOA e que o prazo é de três anos para trabalhar na
urbanização do Campus dos Malês; c) a Conselheira Eliane Gonçalves da Costa propôs que fossem feitos
ajustes na Resolução Consuni/Unilab nº 40, de 20 de agosto de 2021, que aprova a ins�tuição e
regulamentação do Programa de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no ar�go que dispõe sobre a escolha das categorias a serem
contempladas nos editais de seleção; outro ponto, foi com relação a pensar em acrescentar vagas da Pós-
Graduação para estudantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O Conselheiro Carlos
Henrique Lopes Pinheiro pontuou a per�nência e importância da matéria, porém, por não haver
elementos para subsidiar a discussão do assunto, por questão de ordem, e por ser o Consuni um órgão
delibera�vo, sugeriu que esse tema fosse apreciado em outro momento e incluído como ponto da pauta.
O Presidente esclareceu que, no que se refere a vagas, o órgão colegiado competente para deliberar
sobre a matéria é o Consepe e orientou que a Coordenação do curso provocasse o Consepe para discu�r
a questão. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca aclarou que há na referida resolução um ar�go que
dispõe sobre as vagas para servidores técnico-administra�vos em educação e estudantes internacionais.
Quanto à escolha das categorias a serem contempladas nos editais, pontuou que não deveria ser de
forma subje�va, pois iria depender da região em que o curso estaria sendo ofertado. Por este mo�vo
usou-se o termo escolha, pois cada região tem as suas especificidades. V. COMUNICAÇÕES DO
PRESIDENTE. O Senhor Presidente tranquilizou os setores quanto ao retorno às a�vidades presenciais e
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informou que serão seguidos todos os protocolos de segurança, em conformidade com o ar�go quinto da
Portaria Reitoria nº 346, de 14 de outubro de 2021. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras
manifestações, o Senhor Presidente encerrou a sessão às dezesseis horas e trinta e três 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.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, VICE-REITOR(A), em
16/12/2021, às 14:38, 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 SUSANA CHURKA BLUM, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 16/12/2021, às 14:39, 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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 16/12/2021, às 14:39, 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 ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 16/12/2021, às 14:39, 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 MARIA IVANILDA DE AGUIAR, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 16/12/2021, às 14:39, 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 CARLOS EDUARDO BARBOSA, TÉCNICO EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, em 16/12/2021, às 14:39, 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 EMILIA SOARES CHAVES ROUBERTE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/12/2021, às 14:40, 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 16/12/2021, às 14:41, 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 JOSÉ MARIA SILVA NOGUEIRA, ADMINISTRADOR(A), em
16/12/2021, às 14:42, 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 SERGIO SERVILHA DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 16/12/2021, às 14:43, 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 MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS, DIRETOR(A) DO
CAMPUS DOS MALÊS, em 16/12/2021, às 15:30, 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 JOCELIA MARIA DE OLIVEIRA MELO, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 16/12/2021, às 15:32, 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 PEDRO ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
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16/12/2021, 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 ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 16/12/2021, às 16:05, 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 APARECIDA MARTINS FIRMINO, CHEFE DO
SERVIÇO DE SECRETARIA, em 17/12/2021, às 06:41, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0379322 e
o código CRC 06D734F7.
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