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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2021, às quatorze horas e dezenove minutos, no Campus da
Liberdade, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 76ª 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); 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), presente por videoconferência;
Sâmia Nagib Maluf (Vice-Diretora do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Maria Ivanilda de Aguiar
(Vice-Diretora 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); Emília Soares Chaves Rouberte (suplente da representante docente do Ins�tuto
de Ciências da Saúde); Sérgio Servilha de Oliveira (representante docente do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável); Susana Churka Blum (representante docente do Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural); Carlos Eduardo Barbosa, José Maria Silva Nogueira e Jocélia Maria de Oliveira
Melo (presente por videoconferência), pela representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em
Educação. Ausências jus�ficadas: Jober Fernando Sobczak e suplente (Diretor do Ins�tuto de Ciências
Exatas e da Natureza); Maria do Rosário de Fá�ma Portela Cysne (representante docente do Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas); Artemisa Odila Candé Monteiro e suplente (representante docente do
Ins�tuto de Humanidades); Fábio Fernandes Torres e suplente (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); Helka Sampaio Ramos (representante dos Servidores
Técnico-Administra�vos em Educação) e Aparício Marques Vieira (representante discente).
Conselheiros(as) ausentes: Virgínia Cavalcante Coelho (suplente da representante docente do Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas); Rafaele Cavalcante Dias Gomes e Vicente Araújo Silva Filho (pela
representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação) e Ana Carolina de Oliveira Veloso
(representante discente). 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 quorum regulamentar, o Senhor Presidente
cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. A seguir, informou que a equipe da Secretaria
dos Órgãos de Deliberação Superior - SODS teve uma mudança em sua composição, a saber: a servidora
Adriana Gonçalves foi removida para a Secretaria de Governança, Integridade e Transparência - SGIT, a
servidora Naziane Mar�ns de Sousa assumiu a chefia da SODS, a servidora Maria Aparecida Mar�ns
Firmino assumiu o serviço de Secretaria do Conselho Universitário e a servidora Keuliane da Silva
Nogueira assumiu o serviço de secretaria do Serviço de Secretaria do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão. Em seguida, o Senhor Presidente apresentou a pauta ao Plenário 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 75ª 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 por unanimidade. III. ORDEM DO DIA. 1. Homologação da
Resolução Consuni/Unilab nº 45, de 25 de outubro de 2021, que reedita, com alterações, ad
referendum do Conselho Universitário, o Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna (PAINT) 2021
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.413040/2020-56. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. O senhor Presidente apresentou a matéria ao
Plenário e passou a palavra à Relatora, que apresentou o seu Parecer, o qual foi favorável à homologação
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da Resolução Consuni/Unilab nº 45, de 25 de outubro de 2021, e de sua alteração, para atendimento à
solicitação da unidade demandante de alterar a composição da equipe da Auditoria Interna e atualizar a
data do Plano de Auditoria Interna (PAINT) 2021, em conformidade com a data da emissão da Resolução.
Não havendo manifestação e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a
qual foi aprovada por unanimidade. 2. Consolidação de atos norma�vos para atendimento ao Decreto
nº 10.139, de 28 de novembro de 2019: Proposta de Resolução que Reedita, com alterações, a
Resolução nº 32/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de 2019, que aprova a composição do Conselho do
Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS). Processo nº 23282.009443/2021-85.
Relator: José Weyne de Freitas Sousa. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a
palavra à Relatora ad hoc, Sâmia Nagib Maluf, que apresentou o Parecer do Relator, o qual foi favorável à
aprovação da alteração da Resolução nº 32/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de 2019, que aprova a
composição do Conselho do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS). Não
havendo manifestação e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual
foi aprovada por unanimidade. 3. Proposta de Resolução que estabelece o retorno presencial
acadêmico e o funcionamento dos serviços suspensos nas unidades do Ceará da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.016926/2021-36.
Relatora: Cláudia Ramos Carioca. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a
palavra à Relatora, que apresentou o seu Parecer, o qual foi favorável à aprovação do pleito. A matéria foi
colocada em discussão. A Conselheira Léia Cruz de Menezes Rodrigues externou a preocupação surgida
durante reunião com docentes do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas  com relação ao retorno às
a�vidades acadêmicas presenciais e indagou se havia sido pensado sobre como iriam exigir dos discentes
e dos docentes a apresentação do cartão vacinação e se para antes do início das aulas havia sido pensado
em alguma campanha para aqueles que ainda não se vacinaram. O Presidente esclareceu que algumas
Ins�tuições de Ensino Superior (IFES) fizeram uma consulta oficial ao Ministério da Educação (MEC) 
sobre a exigência do passaporte da vacina e o Parecer é nega�vo à exigência do documento para a
Universidade, porém, ficaria aberto para discussão e acrescentou que, em conformidade com a Instrução
Norma�va SGP/SEDGG/ME Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021, alguns fatores a serem considerados no
retorno é com relação às pessoas que fazem parte dos grupos de risco, que estarão liberadas para
permanecerem em trabalho remoto, e se decidirem comparecer à Universidade deverão assinar uma
declaração se responsabilizando. Ponderou ainda que deverá ser pensado em um retorno gradual,
observado o Plano de biossegurança da Universidade. Diante do esclarecimento, a Conselheira Léia Cruz
de Menezes Rodrigues indagou se a par�r de abril o retorno às a�vidades le�vas seriam híbridas. O
Senhor Presidente externou que o desejo é que o próximo semestre seja presencial, porém, que a
Universidade teria que avaliar como farão em situações em que seja diagnos�cado algum membro da
comunidade com Covid-19, que tenham frequentado o ambiente acadêmico, ou nos casos das pessoas
infectadas, mas que não apresentem sintomas. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca esclareceu que a
reunião do Comitê Ins�tucional de Enfrentamento à Covid-19 (CIEC) foi para deliberar sobre o retorno às
a�vidades presenciais e que este não ocorrerá de uma única vez e acrescentou que, a par�r da decisão
pelo retorno, cada instância discu�rá sobre como se organizará para o retorno às a�vidades presenciais, e
os Ins�tutos serão convocados para discu�r como ocorrerão as ofertas. O Conselheiro José Maria Silva
Nogueira ques�onou não constar assinatura no e-mail do CIEC que consta nos autos e não ter a ata das
reuniões do CIEC na página do Comitê. Indagou ainda sobre o mo�vo pelo qual a decisão pelo retorno às
a�vidades administra�vas dos Técnicos-Administra�vos em Educação não �nha sido discu�da no
Conselho Universitário. O Senhor Presidente esclareceu que o retorno da equipe administra�va está em
conformidade com a Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021, e
ponderou que o retorno está sendo de forma gradual, alternada e respeitando o Plano de Biossegurança
da Ins�tuição. Acrescentou ainda que a Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) e a Diretoria de
Tecnologia de Informação (DTI) estão trabalhando com o teletrabalho, para avaliar quem poderá aderi-lo.
Esclareceu que na reunião do CIEC  foi produzida a minuta e que as reuniões são gravadas. O Conselheiro
José Maria Silva Nogueira elogiou a forma como a gestão está conduzindo a Universidade durante a
pandemia e pontuou a obrigatoriedade da ata, em conformidade com a portaria que criou o CIEC. O
Senhor Presidente esclareceu que as reuniões estão gravadas e que se o Consuni decidisse ser necessária
a ata, esta seria providenciada.  A Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis ponderou que a minuta de
Resolução não contempla o Campus dos Malês, em conformidade com a reunião do CIEC, ocorrida em 23
de novembro de 2021, que entendeu que não haveria condições de retorno às a�vidades presenciais,
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devido à falta de estrutura. Reconheceu haver um esforço da gestão na captação de recursos, falou da
des�nação de recursos no valor de dois milhões, os quais chegarão no próximo ano, e que somente após
a chegada desses recursos que poderão avançar na realização de projetos para a infraestrutura do
Campus dos Malês. Pontuou que a quan�dade de recursos des�nados até o momento não resolve a
problemá�ca de infraestrutura para a retomada das a�vidades presenciais. Esclareceu que o Campus dos
Malês não tem autonomia para tomar decisão que impacte no funcionamento geral da Universidade e
que impacte no que foi decidido no Consuni, e que, como as decisões do CIEC são subme�das ao
Consuni, a reunião realizada com a gestão pela manhã foi com o obje�vo de buscar informações, a fim de
unificar um entendimento para a produção de um planejamento a ser apresentado ao CIEC e,
posteriormente, ao Consuni. Esclareceu ainda que, apesar do Campus dos Malês ser uma unidade
gestora, faz planejamento de custeio e apresenta proposta para inves�mentos, o que é cadastrado no
Plano Anual de Contratações (PAC) e os recursos recebidos pela sede são descentralizados para os Malês,
a par�r do planejamento apresentado. Pontuou que a gestão do Campus não faz interlocução com o
Ministério da Economia e nem com  o Ministério da Educação (MEC) na captação de recursos. O
Conselheiro Thiago Moura de Araújo informou fazer parte do CIEC e destacou que na minuta tem
algumas ações que demandam tempo, a exemplo do Restaurante Universitário, que terá seu
funcionamento iniciado em março e as aulas deverão iniciar em abril, ponderou que é de conhecimento
comum que nos locais onde os usuários precisam re�rar a máscara para se alimentar é exigido o
comprovante de vacinação, que na minuta foi discu�da a realidade de outras IFES que iniciaram suas
a�vidades, ponderou que a Unilab vem trabalhando em a�vidades híbridas há mais de um ano e então
tem como fazer levantamento de casos de Covid-19 nas unidades, no âmbito da Ins�tuição. O
Conselheiro Sérgio Servilha de Oliveira demonstrou sa�sfação em reencontrar o Conselho
presencialmente, corroborou com as preocupações apontadas pela Conselheira Léia Cruz de Menezes
Rodrigues, que também são dos Técnicos-Administra�vos em Educação -TAES e dos Discentes, falou
sobre os receios, dificuldades e até mesmo traumas decorrentes da Covid-19. Pontuou que estamos há
quase dois anos sem aulas presenciais e ponderou sobre as perdas nas aulas em ensino remoto, que
segundo o no�ciário teriam um aproveitamento de vinte e sete por cento, se comparado ao ensino
presencial. A Conselheira Maria Cris�ane Mar�ns de Souza destacou a importância da definição dos
detalhes para o retorno às a�vidades presenciais, e que essa discussão fosse levada às outras instâncias
da Universidade, a fim de saber quais foram os impactos para a Universidade e como foi a influência no
ensino e na pesquisa. O Presidente ponderou que alguns itens só poderiam ser definidos após a
deliberação desta matéria no Conselho. O Conselheiro Carlos Eduardo Barbosa pontuou a dificuldade em
aprovar a norma antes de saber como será feita a retomada das aulas presenciais e sugeriu que caso a
norma fosse aprovada, que fosse feita uma reunião extraordinária com o CIEC, apenas para decidir sobre
a organização de um modo geral. O Presidente esclareceu que são dois pontos dis�ntos e que
inicialmente deveriam decidir se as aulas presenciais seriam retomadas. O Conselheiro Pedro Acosta
Leyva corroborou com a manifestação da Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis e reafirmou que o
Campus dos Malês não tem estrutura para retomar às aulas presenciais e que necessitaria de pelo menos
um semestre a mais de aulas remotas. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca aclarou que na Instrução
Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, que estabelece as orientações aos órgãos
e en�dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, há a indicação expressa
de retorno de todos os servidores em 15 de outubro de 2021, e que, por negociação da gestão com o
MEC, o retorno está ocorrendo de forma gradual e que o documento em discussão vai deliberar sobre o
retorno presencial em sala de aula, que haverá o planejamento estratégico de como ocorrerá e que após
emissão da Resolução será feito um grupo de trabalho para discu�r o detalhamento do retorno. 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 dezesseis votos a favor e uma
abstenção. 4. Proposta de Resolução que aprova o Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna
(PAINT) 2022 da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Processo nº 23282.013547/2021-94. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. 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 da proposta de Resolução que aprova o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)
2022. Não havendo manifestação e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em
votação, a qual foi aprovada por unanimidade.  5. Proposta de resolução que aprova a reedição, com
alterações, da Resolução nº 29/2019/CONSUNI, de 06 de junho de 2019, que aprova o Conselho de
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Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Ciências da Saúde (CICS). Processo nº 23282.015641/2021-88.
Relator: José Weyne de Freitas Sousa. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a
palavra à Relatora ad hoc, Sâmia Nagib Maluf, que apresentou o Parecer do Relator, o qual foi favorável à
aprovação da alteração da Resolução nº 29/2019/CONSUNI, de 06 de junho de 2019. O Conselheiro
Thiago Moura de Araújo pontuou que brevemente a Resolução passará por nova adequação, pois o Curso
de Medicina está na iminência de iniciar. O Presidente acrescentou que a previsão de início do Curso de
Medicina é abril de 2022. Não havendo manifestação e com a anuência do Plenário, a Presidência
colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 6. Proposta de Resolução que
aprova a reedição, com alterações, da Resolução nº 56/2018/CONSUNI, de 19 de dezembro de 2018,
que  dispõe sobre a criação e aprovação do regimento interno do órgão complementar, vinculado ao
Ins�tuto de Humanidades, denominado NUDOC – Núcleo de Documentação Cultural Ladeísse Silveira.
Processo nº 23282.010601/2021-40. Relatora: Eliane Gonçalves da Costa. Matéria que requer
aprovação qualificada: 2/3 - 17 votos a favor. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e
passou a palavra à Relatora ad hoc, Mírian Sumica Carneiro Reis, que apresentou o Parecer da Relatora, o
qual foi favorável à aprovação da matéria. Não havendo manifestação e com a anuência do Plenário, a
Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade, registrando-se
dezessete votos a favor. 7. Proposta de Resolução que aprova o Regimento Interno da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab). Processo nº  23282.009691/2021-26. Relator: Thiago Moura de Araújo. O Senhor Presidente
apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra ao Relator, que apresentou o seu Parecer. O Relator
discorreu que a proposta foi discu�da internamente nas Unidades da PROPPG, teve manifestação
favorável do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão quanto à sua aprovação e emi�u Parecer favorável
à aprovação da proposta de Resolução que dispõe sobre o Regimento Interno da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação - PROPPG. Não havendo manifestação e com a anuência do Plenário, a Presidência
colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 8. Proposta de Resolução que
dispõe sobre a prorrogação da vigência do Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) 2016 a 2021.
Processo 23282.407432/2020-86. Relator: Antônio Manoel Ribeiro de Almeida. O Senhor Presidente
apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra ao Relator, que apresentou o seu Parecer, o qual foi
favorável à aprovação da matéria. A matéria foi colocada em discussão. A Conselheira Maria Cris�ane
Mar�ns de Souza informou que esteve em reunião com a PROPPG para tratar do novo PDI e demonstrou
preocupação com o tempo curto que terão para programar quais as metas dos cursos de pós-graduação
que irão incluir no PDI e pontuou que ainda não �nham se reunido com a Pró-Reitoria de Graduação -
PROGRAD. A Presidência acolheu a preocupação da Conselheira e pontuou que iria comunicar à
PROGRAD para convocar os setores o quanto antes. O Relator aclarou que esse planejamento será para
cinco anos e que as unidades precisarão de uma visão a longo prazo. O Presidente ponderou que o PDI
precisa ser mais realista, ao contrário dos planos anteriores. O Conselheiro José Maria Silva Nogueira
pontuou que desde setembro está à frente da Comissão de É�ca da Unilab (CEU) e informou que a CEU
precisa ter uma par�cipação no processo de construção do PDI, que é um dos itens avaliados pela
Corregedoria-Geral da União. O Conselheiro Thiago Moura de Araújo demonstrou preocupação com a
repercussão de não ter um PDI vigente e ainda haver uma prorrogação do atual e se somente a
aprovação do Consuni seria válida. O Conselheiro Carlos Eduardo Barbosa aclarou que a equipe
mul�disciplinar, da qual foi membro em momento anterior, está trabalhando desde o ano passado e
ponderou que um dos fatores que contribuíram para o atraso na elaboração do PDI foi que não
conseguiam o quorum necessário para a realização das reuniões e um outro fator foram as mudanças na
composição da equipe mul�disciplinar, que ocorriam a fim de tentar diminuir os atrasos. A Conselheira
Cláudia Ramos Carioca esclareceu que a aprovação da composição da equipe mul�disciplinar ocorreu em
sessão do Conselho Administra�vo, realizada em 30 de janeiro de 2020, e que sua composição poderá ser
repensada. Com relação às atas do CIEC, ponderou que o Comitê não tem uma equipe de apoio para
produzir os documentos, mas tem os testemunhos dos presentes à reunião, que podem atestar o que foi
decidido. O Relator aclarou que as Ins�tuições que não tem PDI vigente podem ser fortemente
impactadas e sofrer restrição no repasse de recursos e descredenciamento e que sendo aprovada a
prorrogação da vigência do PDI a Universidade ficará resguardada. Pontuou ainda a necessidade da
equipe mul�disciplinar cumprir os prazos para a elaboração do PDI. Não havendo novas manifestações 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 autorização de apoio da Fundação de Apoio a
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Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (Fundação ASTEF) à Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), junto ao Ministério da Educação (MEC). Processo nº
23282.007304/2021-17. Relator: Anne Fayma Lopes Chaves. O Senhor Presidente apresentou a matéria
ao Plenário e passou a palavra à Relatora ad hoc, Emília Soares Chaves Rouberte, que apresentou o
Parecer da Relatora. A Relatora explicou que como a autorização de  apoio da Fundação ASTEF à Unilab
estava vencida foi necessária a realização de uma nova autorização e manifestou-se favorável à aprovação
da matéria. Não havendo manifestação e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria
em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 10. Proposta de Resolução que trata sobre a
reedição, com alterações, da Resolução nº 33/2019, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a
regulamentação para funcionamento do Restaurante Universitário da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.405813/2020-21. 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, o qual foi favorável à aprovação da proposta de
Resolução que dispõe sobre o funcionamento do Restaurante Universitário. Pontuou que inicialmente
havia entendido que na Resolução teria que constar os detalhes com relação ao Plano de Biossegurança
da Unilab, porém, que foi esclarecido que a norma era geral, tendo sido incluído um ar�go que dispõe
sobre as situações de emergência e calamidade pública. Não havendo manifestação e com a anuência do
Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 11. Proposta
de Resolução que aprova e ins�tui a Polí�ca de Inclusão e Acessibilidade na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.004431/2021-64. Relatora:
Maria Ivanilda de Aguiar. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra à
Relatora, que apresentou o seu Parecer, o qual foi favorável à aprovação da proposta de Resolução que
aprova e ins�tui a Polí�ca de Inclusão e Acessibilidade da Unilab. Porém, pontuou ter sen�do falta da
proposta orçamentária na minuta. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca esclareceu à Relatora que não
teria como detalhar a proposta orçamentária, porque dependerá da demanda de acessibilidade para
cada Campus, mediante estudo preliminar, e destacou que são poucas as Universidades do Brasil que tem
uma proposta de acessibilidade ins�tucionalizada. O Presidente mencionou os desafios orçamentários e
humanos para implementar a polí�ca de acessibilidade e indicou que as rampas e os elevadores do
Campus dos Palmares e do Campus dos Malês seriam reprovados em uma inspeção, por terem sido feitos
fora do padrão.  Após ampla manifestação, e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria
em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 12. Proposta de Resolução que aprova as alterações
do Regimento Interno da Ouvidoria da Unilab. Processo nº 23282.015903/2021-12. Relatora: Léia Cruz
de Menezes Rodrigues. O Senhor Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra à
Relatora, que apresentou o seu Parecer, com a indicação de dois destaques: destaque 1: no Art. 8º da
proposta, foi apresentada a seguinte proposta de redação para complementá-lo: “§ 1º A proposta de
recondução prevista no ar�go 8º deverá ser subme�da à avaliação da OGU pelo dirigente máximo da
Unilab, no prazo mínimo de trinta dias e máximo de sessenta dias, antes do término do tempo de
exercício do(a) Ouvidor(a), acompanhada dos seguintes documentos: I - relatório, com balanço do
período de gestão, contendo as ações consideradas exitosas, principais dificuldades enfrentadas,
propostas de ações para superá-las, responsáveis pela implementação e os respec�vos prazos; II -
comprovação de conclusão da Cer�ficação em Ouvidoria do PROFOCO. § 2º Caso a proposta de
recondução não seja aprovada em virtude de descumprimento aos requisitos previstos na Portaria
nº1.181 de 10 de junho de 2020, o dirigente máximo da Unilab deverá submeter nova indicação, no prazo
de sessenta dias, contado da ciência da avaliação da OGU”. Destaque 2: Quanto ao art. 11, que trata da
Autoridade de Monitoramento do SIC, sugeriu que fosse incluído o seguinte texto à proposta: “Parágrafo
Único. A discricionariedade na escolha do(a) indicado(a) não impede a realização de processo sele�vo
pela Unilab, com o obje�vo de iden�ficar interessados que atendam aos requisitos estabelecidos na
Portaria 1.181, de 10 de junho de 2020, art. 2º, § 3º. I. O (a) indicado(a) precisa comprovar carga horária
mínima de oitenta horas de capacitação em cursos e treinamentos oferecidos em qualquer modalidade
no âmbito do Programa de Formação Con�nuada em Ouvidoria - PROFOCO, da CGU, nos úl�mos três
anos que antecedem à indicação. II. Consignação, na declaração de que trata o inciso I do art. 3º da
Portaria Nº 1.181 de 10 de junho de 2020, do Compromisso de conclusão da Cer�ficação em Ouvidoria,
disponibilizada no âmbito do PROFOCO, no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado da nomeação
ou designação ao cargo ou função, como condicionante para manutenção da aprovação da indicação”.
Indicou ainda a necessidade de revisão da escrita do documento e recomendou à gestão superior a
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providência de capacitação em serviço para os servidores e as servidoras da Unilab quanto à norma
padrão da escrita culta da variante do português brasileiro, bem como organização de setor ins�tucional
de revisão de todos os documentos ins�tucionais. Por fim, manifestou-se favorável à aprovação da
alteração do Regimento Interno da Ouvidoria da Unilab, desde que fossem inseridos os destaques e feitas
as correções textuais indicadas na proposta de Resolução. A matéria foi colocada em discussão. Quanto
ao destaque 2, O Conselheiro José Maria Silva Nogueira aclarou que a Autoridade de Monitoramento é
um servidor da Ins�tuição, escolhido pelo gestor máximo, para fazer o acompanhamento da Lei de
Acesso à informação (LAI), o que não possibilita a realização de uma eleição. Não havendo novas
manifestações, e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, com a
proposta de que fosse considerado apenas o destaque um e as adequações textuais, a qual foi aprovada
por unanimidade. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: a) o Conselheiro José Maria Silva Nogueira
agradeceu a todos e externou a sa�sfação que era fazer parte do Conselho Universitário e o quanto era
importante esse espaço do Consuni para a tomada das decisões ins�tucionais. Falou do desafio como
�tular da CEU e que precisará do apoio da gestão, pois tem muitas demandas, dentre elas produzir e
apresentar ao Consuni o Código de Conduta e o Regimento Interno da Comissão de É�ca. O Presidente
acolheu o pedido de apoio e disse que ele poderia contar com a gestão.  V. COMUNICAÇÕES DO
PRESIDENTE. O Senhor Presidente desejou boas festas aos Conselheiros e Conselheiras. Informou que
devido aos cortes orçamentários escolheu uma parte da gestão de captar recursos, o que jus�fica sua
ausência no dia a dia. Pontuou que a Unilab não terá dificuldade de receber projetos, porém, como ainda
não tem uma Fundação de Apoio, teve que recusar o recebimento de um projeto, com valor es�mado de
onze milhões, pois não teria tempo hábil para executá-lo, bem como outros projetos que também foram
devolvidos, porque não �nha como desenvolver de imediato. Sinalizou que a proposta para a criação da
Fundação da Unilab está pronta e deverá ser convocada uma assembleia extraordinária para tratar da
matéria. Pediu o apoio dos Conselheiros e Conselheiras para desenvolver os projetos que estão na
iminência de serem recebidos na Universidade: projeto do carro elétrico, no montante de trinta milhões,
que a Unilab irá ajudar na implementação; projeto na área da agricultura, no montante de dez milhões,
para a fru�cultura; projeto da Igualdade Racial, do Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul, no
montante de quinze milhões. Comunicou que a Unilab é a única Universidade conveniada com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e que está realizando o primeiro reality show de
merendeiras a nível nacional. Um outro projeto do FNDE indicado, no valor de três milhões, é para que a
Unilab faça um treinamento com os agricultores, a fim de que as prefeituras comprem os insumos dos
produtores locais. Comunicou ainda a sinalização de uma parceria da Unilab com o consulado norte
americano, por meio da qual foram disponibilizadas duas bolsas de estudo, de cem mil dólares, para
serem distribuídas entre docentes, Técnicos-Administra�vos em Educação e discentes, a fim de que os
sorteados possam realizar um curso, com duração de seis semanas, nos Estado Unidos. Acrescentou que
serão disponibilizadas duas bolsas por ano. Indicou que os Técnicos-Administra�vos em Educação
começassem a conhecer a Plataforma Mais Brasil, pois há sinalização de bolsas para quem souber
operacionalizá-la. Por fim, apresentou o calendário das reuniões do Conselho Universitário, para o ano de
2022. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente
encerrou a sessão às dezessete horas e vinte e seis 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 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 14:05, 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 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.
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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.

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 HELCA SAMPAIO RAMOS, CHEFE DE SETOR, em
22/03/2022, às 14:55, 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 MARIA APARECIDA MARTINS FIRMINO, CHEFE DO
SERVIÇO DE SECRETARIA, em 22/03/2022, às 15:35, 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.
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