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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 62ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte dias do mês de janeiro de 2022, às quatorze horas e cinco minutos, no Campus da Liberdade,
em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 62ª sessão extraordinária do Conselho
Universitário, sob a presidência da Senhora Vice-Reitora, Cláudia Ramos Carioca, e com a presença dos
seguintes Conselheiros: Maria Cris�ane Mar�ns de Souza (Diretora do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável); Pedro Acosta Leyva (Diretor do Ins�tuto de Humanidades e Letras do
Campus dos Malês), presente por videoconferência; José Weyne de Freitas Sousa (Diretor 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), presente por videoconferência; Antônio Manoel
Ribeiro de Almeida (Diretor do Ins�tuto de Educação a Distância); Segone Ndangalila Cossa (suplente da
representante docente do Ins�tuto de Humanidades); Susana Churka Blum (representante docente do
Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Eliane Gonçalves da Costa (representante docente do Ins�tuto de
Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Sarah Ramos Medeiros (suplente), Helka Sampaio Ramos,
presente por videoconferência, José Maria Silva Nogueira e Nádia Dias Coelho de Figueiredo (suplente),
presente por videoconferência, pela representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação
e Aparício Marques Vieira, pela representação discente. Ausências jus�ficadas: Roque do Nascimento
Albuquerque (Reitor); Thiago Moura de Araújo e Daniel Freire de Sousa (Diretor  e Vice-Diretor do
Ins�tuto de Ciências da Saúde, respec�vamente); Jober Fernando Sobczak e Michel Lopes Granjeiro
(Diretor e Vice-Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza, respec�vamente); Carlos Henrique
Lopes Pinheiro e Ruben Maciel Franklin (Diretor e Vice-Diretor do Ins�tuto de Humanidades,
respec�vamente); Léia Cruz de Menezes Rodrigues e Kennedy Cabral Nobre (Diretora e Vice-Diretor do
Ins�tuto de Linguagens e Literaturas, respec�vamete); Anne Fayma Lopes Chaves (representante docente
do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Virginia Cavalcante Coelho (suplente do representante docente do
ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Sérgio Servilha de Oliveira (representante docente do Ins�tuto de
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Fábio Fernandes Torres (representante docente do Ins�tuto
de Linguagens e Literaturas); e Rafaele Cavalcante Dias Gomes e Fábio Paulino de Oliveira, suplente,
(representante dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação). Conselheiros Ausentes: Emília
Soares Chaves Rouberte (suplente da representante docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Luana
Antunes Costa (suplente do representante docente do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas) e Ana
Carolina de Oliveira Veloso (representante discente). Encontram-se vagos: cinco assentos para a
representação 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, a Senhora Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. A
seguir, a Presidência apresentou os itens da pauta encaminhada previamente aos Conselheiros e
informou que a sessão foi convocada em razão da necessidade de criação e aprovação do Estatuto da
Fundação de Apoio da Unilab. Esclareceu, ainda, que inicialmente seria pauta única, no entanto, foi
incluída a alteração da Resolução sobre o retorno presencial, de acordo com a análise feita pelo Comitê
Ins�tucional de Enfrentamento à Covid-19 (CIEC), a  pedido do campus dos Malês. A seguir, a Senhora
Presidente solicitou aos Conselheiros a inclusão na pauta do item sobre a alteração do Plano de
Biossegurança, uma vez que o plano vigente está desatualizado. Não havendo manifestações, a
Presidência colocou a pauta em votação, a qual foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se
uma abstenção. II. ORDEM DO DIA. 1. Processo nº 23282.004452/2021-80. Relatora: Cláudia Ramos
Carioca: a) Proposta de Resolução que aprova a criação da Fundação de Apoio da Unilab; e b) Proposta
de Resolução que dispõe sobre a aprovação do Estatuto da Fundação de Apoio da Unilab. A Senhora
Presidente apresentou a matéria ao Plenário e esclareceu o mo�vo de serem duas minutas de Resoluções
no mesmo processo. A relatora pontuou que, anteriormente, era feita apenas uma Resolução,
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abrangendo tanto a criação quanto o estatuto, e, quando havia a necessidade de alteração de um dos
dois, ocorria a problemá�ca de ter que alterar ambos, logo, para resolver esse impasse, incluem-se duas
Resoluções. Diante do exposto, a Relatora leu seu Parecer, o qual foi favorável ao pleito, destacando-se a
subs�tuição do “X”, no nome da Fundação, por Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Extensão do
Maciço do Baturité em todos os documentos. O Conselheiro Lucas Nunes da Luz reiterou a importância
de uma Fundação própria da Unilab, uma vez que possibilitará o desenvolvimento de vários projetos
internos, alguns dos quais com possibilidade de reversão de recursos, como, por exemplo, para o
funcionamento de algumas disciplinas, no caso específico do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural, para a
manutenção da fazenda, além de outros bene�cios para os demais ins�tutos e também para a
comunidade em geral. Em seguida, o referido Conselheiro: a) solicitou esclarecimentos acerca do art. 10
do Estatuto que cita que, na assembleia de ins�tuição da Fundação, os membros que se fizerem
presentes, automa�camente, farão parte da Fundação, logo qualquer pessoa poderá se tornar membro
ins�tuidor, e, se essa assembleia do Consuni já é a assembleia de ins�tuição da fundação; b) ques�onou a
redação do art. 14, que faz menção sobre a recondução consecu�va de membros, mas não deixa claro a
quan�dade de reconduções permi�da; c) indagou a respeito das indicações dos membros da Fundação e
sua homologação pelo Órgão Colegiado Superior; d) ques�onou a informação apresentada no art 17,
sobre o Conselho Fiscal, que menciona a possibilidade de profissionais de outras áreas, que não fossem
da área de conhecimento correlato, par�ciparem do referido conselho; e e) ques�onou a par�cipação de
docentes como diretores ou par�cipando de conselhos  na Fundação, uma vez que não é possível
distribuir lucros, vantagens, bonificações, dividendos, conforme art. 35 do Estatuto. Em resposta aos
ques�onamentos feitos a Presidência aclarou que: a) conforme consta em seu parecer, para se criar uma
Fundação é necessário ter a aprovação do Ministério Público, em seguida, realizar o registro em um
Cartório e, somente após essas etapas, é que ocorre a assembleia de ins�tuição da Fundação; b) a
recondução mencionada é para apenas um mandato; c) conforme ocorre nos outros órgãos auxiliares, é
feita a indicação de membros e levada ao Consuni, que é responsável por ra�ficá-la. Por oportuno, a
Presidência colocou aos Conselheiros a observação feita pela Secretaria dos Órgãos de Deliberação
Superior (SODS) de que, onde aparece no texto a informação de “Órgão Colegiado Superior”, deverá ser
alterada para “Conselho Universitário”, uma vez que a Universidade têm outros órgãos superiores; d) não
existe essa obrigatoriedade devido à necessidade de haver pessoas de outras áreas de conhecimento
para exercer as a�vidades no Conselho; e e) os professores que, por ventura, prestarem serviços
administra�vos à Fundação, não receberão vantagens pecuniárias, salvo bolsas. O Conselheiro Pedro
Acosta Leyva ques�onou se o nome da Fundação não traria futuros problemas, uma vez que abrange
somente uma parte da territorialidade atendida pela Universidade e sugeriu que o nome fosse Fundação
Unilab. A Senhora Presidente explicou que o registro é feito localmente, no caso, será feito no Ceará, que
normalmente os nomes são baseados no aspecto regional, e que não é permi�do vincular o nome da
Universidade à Fundação de Apoio, por isso que nenhuma fundação existente, atualmente, leva o nome
da Universidade. O Conselheiro Segone Ndangalila Cossa ques�onou o porquê de, entre os membros do
Conselho Delibera�vo da Fundação, não fazer parte a Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e
Internacionais (Prointer), já que a Universidade tem abrangência internacional. Ele pontuou que o fundo
especial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tem recursos oriundos do Brasil, em
torno de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) mil euros, destes serão devolvidos 500 (quinhentos) mil
para uma fundação de apoio aplicar em projetos de mobilidade da  Redes de Ins�tuições Públicas de
Ensino Superior (RIPES). Além disso, ele mencionou que existe a dificuldade de obter recursos
internacionais para projetos, devido à Unilab não ter uma Fundação de Apoio, por isso ter uma
representação da Prointer na Fundação facilitará as comunicações de assuntos internacionais e
possibilitará a aquisição de recursos para programas de graduação e pós-graduação. A Senhora
Presidente pontuou que a representação da Prointer poderá ser feita através da indicação pelo Consuni,
e aclarou ainda, que a composição do Conselho Delibera�vo foi planejado pelo Grupo de Trabalho
através da análise das documentações e consultas feitas aos órgãos responsáveis, de forma que, se
procurou ao máximo, uma representa�vidade adequada. O Conselheiro José Maria Silva Nogueira
ques�onou sobre a existência de dotação inicial para compor o patrimônio da Fundação. Em resposta, a
Senhora Vice-Reitora esclareceu que só depois de criado o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
devido à natureza jurídica da Fundação, é que será possível fazer a incorporação de bens e valores ao
patrimônio. O Conselheiro José Weyne de Freitas Sousa explicou que o Grupo de Trabalho (GT) não
recomendou nenhum nome para a Fundação por entender que o nome é um bem intangível e, portanto,
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deveria ser feita uma consulta à comunidade para sua escolha. A Senhora Presidente esclareceu que
devido o tempo curto não foi possível fazer essa consulta, no entanto, nada impede que seja feita em um
momento posterior. A Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis endossou as falas do Professor Pedro
Acosta Leyva e levantou a questão de que a Fundação não pode trazer em seu nome a marca de um
território específico, já que a Unilab está presente em diversos locais - Ceará, Bahia e nos países africanos
de língua portuguesa - e isso faria com que fosse desconsiderada a amplitude de abrangência e
diversidade que a Unilab tem. Oportunamente, a Conselheira sugeriu o nome Kumossi, que significa
“juntos” na língua umbundo, da Angola, o qual foi sugerido pela comunidade que estava acompanhando
a reunião pela internet e ques�onou a abrangência da Fundação, uma vez que o registro será feito no
Ceará. Em resposta a Presidenta aclarou que o registro da Fundação deve ser feito em um estado
específico, no entanto, o recurso será u�lizado de acordo com o que determina o plano de trabalho,
dessa forma, o alcance da Fundação não é determinado pelo local em que foi feito o registro, mas sim
pelo que está descrito no plano de trabalho. A Conselheira Sarah Ramos Medeiros reiterou os
apontamentos feitos pelo Conselheiro Segone Ndangalila Cossa a respeito da importância de se ter a
Prointer como membro do Conselho Delibera�vo da Fundação. Após ampla manifestação, a Presidência
sugeriu que fosse re�rado do nome da Fundação a menção feita ao Maciço de Baturité, ficando
“Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão”, e esclareceu, todavia, que, devido a essa mudança, existe a
possibilidade da proposta não ser aprovada pelo Ministério Público. Em relação à par�cipação da Prointer
como membro do Conselho Delibera�vo da Fundação, a Presidenta sugeriu que a Prointer solicite
alteração no Estatuto para fazer essa inclusão. Não havendo mais manifestação e com a anuência do
Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, registrando-se que foi re�rado o termo “Maciço do
Baturité” do nome da Fundação, a qual foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se um voto
contrário. 2. Proposta de Resolução que estabelece o retorno presencial acadêmico e o funcionamento
dos serviços suspensos nos Campi da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - Unilab. Processo: 23282.000713/2022-73. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. A Senhora
Presidente apresentou a matéria ao Plenário e fez suas considerações a respeito do seu Parecer, o qual
foi favorável à aprovação do pleito. O Conselheiro Antonio Manoel Ribeiro de Almeida ques�onou se a
alteração está relacionada à inclusão do Campus dos Malês. A Presidência informou que o retorno será
presencial em toda a Unilab, dessa forma a alteração é para a re�rada da palavra “Ceará” da Resolução. O
Conselheiro Pedro Acosta Leyva pontuou sobre a insegurança da unidade acadêmica e sobre a
infraestrutura do Campus dos Malês não ser adequada para o retorno presencial. A Conselheira Mírian
Sumica explicou que a Direção do Campus dos Malês está ciente da situação, objeto de discussão em
diversas reuniões com a comunidade acadêmica, que a gestão está trabalhando para melhorias e que o
Campus dos Malês seguirá com os regramentos incluídos no Plano de Biossegurança existente na
Universidade. Após as manifestações e com a anuência do Plenário, o parecer da Relatora foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3. Proposta de alterações no Plano de Biossegurança da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.408004/2020-71. Relator: Thiago Moura de Araújo. A Senhora Presidente apresentou a matéria
ao Plenário e, a seguir, passou a palavra ao Relator ad hoc, o Conselheiro Lucas Nunes da Luz, que
procedeu com a leitura do Parecer emi�do pelo Conselheiro Thiago Moura de Araújo, o qual foi favorável
ao pleito, com destaques para: a) revisão do distanciamento social de 1,5m (um metros e meio) para 1 m
(um metro); b) o tempo de isolamento social para infectados assintomá�cos; c) a re�rada de
obrigatoriedade de verificação da temperatura isoladamente para condutas; d) capacidade dos espaços
acadêmicos de acordo com o Decreto Estadual do Ceará informado no Parecer; e e) revisão do uso dos
transportes cole�vos com sua capacidade flexibilizada. O Conselheiro Antonio Manoel Ribeiro de Almeida
ques�onou sobre o distanciamento social de um metro, como isso será aplicado na sala de aula. A
Presidência esclareceu que a norma�va que abrange a sala de aula é o Decreto do Estado do Ceará, o que
informa que não há limitação no interior da sala de aula. A Conselheira Maria Cris�ane Mar�ns de Souza
ponderou que: a) as norma�vas mencionadas deveriam estar descritas no Plano de Biossegurança; b)
conforme o Decreto do Estado do Ceará, o distanciamento social deixa de ser exigido caso se comprove a
vacinação; e c) considerando o ensino híbrido, uma vez que existem professores com comorbidades,
como será o suporte dado pela Universidade aos alunos. A Senhora Presidente aclarou que não exis�rá
ensino híbrido, e que, o caso dos professores com comorbidade será discu�do em reunião posterior e
que a Resolução determina o retorno presencial de todas as a�vidades da Universidade em primeiro de
abril do corrente ano. Sobre o passaporte vacinal, a Presidência explicou que já existe um processo
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iniciado pela Pró-Reitoria de Graduação solicitando um posicionamento da Unilab em relação a esse
assunto. A Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis iniciou suas falas parabenizando o trabalho do GT e
destacou que o Campus dos Malês está planejando alterna�vas para o funcionamento do Restaurante
Universitário, de forma a seguir os protocolos de Biossegurança, além da gestão está seguindo as
norma�vas vigentes no Estado do Ceará, no Estado da Bahia e todas as demais existentes. A Conselheira
Susana Churka Blum endossou os posicionamentos dos Conselheiros que a antecederam em relação à
concordância sobre a exigência do cartão de vacina e ques�onou se a Universidade dará suporte aos
profissionais e alunos para o retorno com, por exemplo, a distribuição de máscaras Pff2 ou N95 e se
disponibilizado algum disposi�vo para amplificar o tom da voz dos professores em sala de aula, uma vez
que a máscara impede a adequada saída do som. A Presidente esclareceu que, em relação às máscaras, o
Plano de Biossegurança abrange os alunos que trabalham em áreas que exijam tal equipamento, sobre a
outra questão, deverá haver uma provocação através de processos enviados à Reitoria. Após as
manifestações e com a anuência do Plenário, o Parecer do Relator foi colocado em votação, sendo
aprovado pela maioria dos presentes. Foram registrados dois votos contra. III. COMUNICAÇÕES DOS
CONSELHEIROS. O Conselheiro Segone Ndangalila Cossa informou que houve uma reunião dos Ministros
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em que a
Unilab esteve presente e contribuiu com nove planos estratégicos nas áreas de ciência e tecnologia, de
forma que a CPLP reservou um lugar de destaque para a Unilab e que em breve algumas delegações da
CPLP virão conhecer a Unilab. IV. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE. A Senhora Presidente deu boas-
vindas à Conselheira Sarah Ramos Medeiros. Informou que o Senhor Reitor, Roque do Nascimento
Albuquerque, não se fez presente na reunião, devido a um procedimento cirúrgico a que foi subme�do.
Por fim, esclareceu que a Universidade está trabalhando para que o retorno presencial aconteça de
forma segura e adequada, seguindo as norma�vas e protocolos existentes. V. ENCERRAMENTO DA
SESSÃO. Não havendo outras manifestações, a Senhora Presidente encerrou a sessão às dezesseis horas e
vinte e nove minutos. Para constar, eu, Keuliane da Silva Nogueira, Secretária subs�tuta 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 ANTONIO MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/03/2022, às 14:03, 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 MARIA IVANILDA DE AGUIAR, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 22/03/2022, às 14:06, 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, em 22/03/2022,
às 14:08, 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 WEYNE DE FREITAS SOUSA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/03/2022, às 14:09, 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 HENRIQUE LOPES PINHEIRO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/03/2022, às 14:11, 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 GUSTAVO ALVES DE LIMA HENN, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, SUBSTITUTO(A), em 22/03/2022, às 14:12, 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
22/03/2022, às 14:35, 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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Documento assinado eletronicamente por JOCELIA MARIA DE OLIVEIRA MELO, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 22/03/2022, às 14:53, 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 ELIANE GONÇALVES DA COSTA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/03/2022, às 15:15, 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 22/03/2022, 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 KEULIANE DA SILVA NOGUEIRA, CHEFE DO SERVIÇO DE
SECRETARIA, em 22/03/2022, às 15:36, 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 MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/03/2022, às 11:12, 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 0428557 e
o código CRC 354AD9A2.
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