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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020, às nove horas e onze minutos, na sala virtual do Serviço de
Conferência Web da RNP, mediante prévia convocação, realizou-se a 4ª sessão ordinária do Conselho
Administra�vo, sob a presidência do Magnífico Reitor, Roque do Nascimento Albuquerque, e com a
presença dos seguintes conselheiros: Cláudia Ramos Carioca (Vice-Reitora), Leonardo Teixeira Ramos
(Pró-Reitor de Administração), Carlos Mendes Tavares (Pró-Reitor de Extensão, Arte e Cultura), James
Ferreira Moura Júnior (Pró-Reitor de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s), Antônio Célio Ferreira dos
Santos, (Pró-Reitor de Planejamento), José Olavo da Silva Garan�zado Júnior (Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação), Geranilde Costa e Silva, (Pró-Reitora de Graduação), Artemisa Odila Cande (Pró-Reitora
de Relações Ins�tucionais), Thiago Moura de Araújo (Diretor do Ins�tuto de Ciências da Saúde), Lucas
Nunes da Luz (Diretor do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural), George Leite Mamede (Diretor do
Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável), Carlos Henrique Lopes Pinheiro (Diretor do
Ins�tuto de Humanidades), Léia Cruz de Menezes (Diretora do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas),
Rosalina Semedo de A. Tavares (Diretora do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas), Antônio Manoel
Ribeiro de Almeida (Diretor do Ins�tuto de Educação a Distância), Gleydson Rodrigues Santos (Diretor
do Sistema de Bibliotecas da Unilab), Mírian Sumica Carneiro Reis (Diretora do Campus dos Malês),
Pedro Acosta Leyva (Diretor do Ins�tuto de Humanidades e Letras – Malês). Ausências jus�ficadas: Jober
Fernando Sobczak (Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza). Encontram-se vagas as
representações do corpo técnico-administra�vo e discente. I. ABERTURA DOS TRABALHOS: Constatado o
quórum, foi declarada aberta a 4ª (quarta) sessão ordinária do Conselho Administra�vo. O presidente
comunicou aos conselheiros as presenças do diretor de Tecnologia da Informação, Giancarlo Cardoso
Vecchia, convidado como consultor da matéria sobre o e-mail ins�tucional, e do Coordenador de
Planejamento, Anderson de Sousa Verçosa, convidado como consultor da matéria sobre o Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional (PDI). O presidente explanou acerca da pauta da reunião e, começando
pelo primeiro ponto, colocou em votação a aprovação da ata da 3ª (terceira) reunião ordinária do Conad,
a qual foi aprovada, por unanimidade, com 17 (dezessete) votos. Antes da leitura do primeiro parecer, o
presidente passou a palavra para o conselheiro Antônio Célio Ferreira dos Santos, que falou sobre o PDI
da Unilab. Segundo o conselheiro, o PDI geralmente começa a ser construído um ano e meio antes do
término da vigência do plano atual. O PDI vigente apresentou algumas falhas, então, o obje�vo do
próximo é corrigir estas falhas, as quais 40 foram apontadas por auditorias externas e internas. Para isso,
a construção começará no início do próximo semestre, finalizando com a aprovação, no Conselho
Universitário (Consuni), no final de 2021, contando, desde seu início, e ao longo da construção, com a
par�cipação da comunidade acadêmica. Será criado um Grupo de Trabalho (GT), representado pela
gestão superior, além de pais, alunos, professores e comunidade externa. Antes da submissão do PDI
ao Consuni, haverá também a consulta pública. Espera-se, assim, mi�gar essa falha do PDI atual. Em
relação ao Planejamento Estratégico, outra falha apontada, foi a falta do planejamento de novos cursos a
serem criados nos próximos cinco anos, abrangendo infraestrutura e efe�vo necessários para
seu funcionamento. No próximo PDI haverá a interligação entre todas as unidades da universidade,
ajudando na construção e no acompanhamento do plano. Em  chat, a conselheira, Mírian Sumica,
elencou, como falha no PDI atual, a ausência de Malês. O conselheiro, Antonio Manoel, elencou o
recredenciamento da Educação a Distância. Passada a palavra ao Coordenador de
Planejamento, Anderson Sousa Verçosa, a fim de que este apresentasse o calendário e a metodologia
empregada na construção do PDI, ao que apresentou, pontuando que o PDI é de elaboração obrigatória e
se situa no âmbito do planejamento estratégico em longo prazo (cinco anos). II. ORDEM DO DIA: 1.
Aprovação do calendário e metodologia do Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) da Unilab –
(2022-2026). Processo: 23282.400900/2020-91 - Relatora: Rosalina Semedo de Andrade Tavares. O
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presidente solicitou que a relatora lesse seu parecer, ao que leu, sendo FAVORÁVEL à aprovação da
proposta de metodologia e cronograma para elaboração no novo Plano de Desenvolvimento Ins�tucional
da Unilab. Após a leitura do parecer, o presidente abriu para discussões. O conselheiro, Antonio Manoel,
em sua fala, manifestou interesse em par�cipar do GT, uma vez que o MEC fez alguns apontamentos
concernentes ao recredenciamento de Ensino a Distância no PDI atual. A conselheira Mírian Sumica fez
considerações acerca do alijamento do Campus dos Malês no PDI atual e o reconhecimento, no PDI a ser
construído, de um direito antes cerceado. Pontuou ainda sobre a quan�dade de representantes para o
GT, que deve atuar levantando demandas, tanto do Maciço de Baturité, quanto do Recôncavo Baiano. O
conselheiro Gleydson Rodrigues assinalou, para registro, a questão do improviso de espaços �sicos, cuja
consequência sempre recaiu sobre as bibliotecas da Unilab, as quais são consideradas, pelos próprios
bibliotecários, como bibliotecas setoriais, posto que não há um prédio para a biblioteca central. Dos dez
mil metros planejados anteriormente para as bibliotecas, apenas cerca de mil metros são u�lizados para
esse fim, na atualidade. Na atual biblioteca setorial de Auroras, apesar de o espaço ser bem aproveitado,
não houve incremento de metragem em relação à an�ga biblioteca do Campus da Liberdade. Mesmo
assim, está atendendo a onze cursos, comportando, no máximo, cinquenta assentos. Sendo assim,
assevera que ainda não existe um espaço �sico adequado para as bibliotecas da Unilab. O presidente
ressaltou que as demandas apresentadas pelos setores serão discu�das com a equipe envolvida na
produção do PDI. A fala do conselheiro Lucas Nunes se baseou em indagações acerca metodologia de
escolha das representações para o GT. Respondendo aos ques�onamentos, o conselheiro Antônio Célio
primeiro frisou que o PDI é único para toda a universidade, embora houvesse um entendimento de que
haveriam dois documentos. Em relação à representa�vidade, se pensou em pares, para que o grupo não
ficasse muito numeroso. Pode-se designar um representante do Ceará e um da Bahia para cada par do
GT, a fim de que Malês garanta efe�va representa�vidade. No tocante à área acadêmica, os Pró-Reitores
afins discu�rão, juntamente com os Diretores de Ins�tuto, assuntos per�nentes, inclusive quanto a
infraestrutura, baseados nos cursos que serão criados nos próximos cinco anos. Os pormenores serão
discu�dos ao longo da construção do documento, inclusive a�nente ao orçamento, se será suficiente ou,
em caso nega�vo, que mecanismos serão u�lizados para a consecução do obje�vo. Na fala do consultor
da matéria, Anderson Verçosa, pode-se pensar em até três representantes por categoria, sendo dois do
Ceará e um de Malês, conforme o conselho achar necessário. A conselheira Léia Cruz colocou, via chat,
que o PDI deve contemplar cursos que já existem, funcionando precariamente em termos de estrutura, a
exemplo do Mestrado em Estudos da Linguagem do ILL. O presidente falou sobre os planejamentos
fragmentados nos Ins�tutos, que impactam diretamente na infraestrutura, nas funções gra�ficadas etc.
Para minimizar esse �po de situação, deve-se fazer o planejamento, dentro de um planejamento macro,
com reuniões com os Diretores, com o intuito de equacionar demandas que, sobretudo, estejam
consonantes ao PDI. Sobre a dúvida do conselheiro Lucas Nunes, a respeito do critério para a escolha dos
representantes, o conselheiro Antônio Célio esclareceu que se pensou nas representações já ins�tuídas
legalmente no Consuni. No caso da sociedade civil, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) já possui dois
representantes ins�tucionalmente designados. Com a palavra, o conselheiro Carlos
Henrique, corroborando com a opinião do conselheiro George Mamede, observou que as indicações das
representações deviam par�r dos representantes de cada categoria do Consuni, e não serem eles
mesmos os designados. Em relação ao cronograma, o conselheiro acredita que as etapas acabarão por se
sobrepor umas às outras e que seria interessante haver tempo hábil, entre as apreciações do Consepe e
Conad, até a aprovação final pelo Consuni, para readequações do plano. A conselheira Artemisa Odila,
inscrita, mostrou preocupação em relação à Visão da Unilab; em que momento, dentro do PDI, vai se
discu�r a Visão da universidade. Ela entende que a etapa de diagnós�co ins�tucional pode demandar
mais tempo que o previsto, uma vez que envolve todas as Pró-Reitorias. Como trabalhar o Plano
Ins�tucional de Internacionalização, que está sendo desenvolvido pela Pró-Reitoria de Relações
Ins�tucionais, dentro do PDI? Em que momento será discu�do isso com a Proisnt? O que se pode esperar
do novo PDI em relação à integração e à internacionalização? O consultor da matéria, Anderson Verçosa,
respondendo aos ques�onamentos, disse que, quanto aos prazos, as etapas podem ser ajustadas, no
entanto, por questões burocrá�cas, foi es�pulado um prazo de dois meses para sensibilização,
que envolvem divulgação e curso, junto à SGP. Em relação à sobreposição de etapas, as etapas 1 a 5
devem ocorrer em sequência, e não concomitantemente. Já as etapas 6 e 7 podem ser trabalhadas de
forma simultânea. A internacionalização entrará na etapa 4 (obje�vos estratégicos). O conselheiro
Antônio Célio pôs que, sendo as etapas 6 e 7 interligadas, se pode alterar o calendário, para que elas
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ocorram de março a junho de 2021, além de colocar o diagnós�co ins�tucional (etapa 2), de agosto a
outubro de 2020. A conselheira, Rosalina Semedo, frisou que a metodologia e o cronograma do PDI não
compõem uma proposta estanque, sendo passível de ajustes. Encerradas as discussões, o presidente
colocou em votação a aprovação da metodologia e do calendário do PDI, tendo sido aprovado por
unanimidade com 18 (dezoito) votos. 2. Aprovação de normas e regras para uso de e-mail ins�tucional.
Processo: 23282.502305/2019-56 – Relator: Antônio Manoel Ribeiro de Almeida. O presidente passou a
palavra para o relator da matéria, conselheiro Antonio Manoel Ribeiro de Almeida, ao qual leu,
posicionando-se FAVORÁVEL à sua aprovação como se apresenta, apesar de sua observação da
necessidade de revisão futura, por não apresentar penalidades às transgressões, por exemplo. Ao ser
indagado pelo presidente acerca da possível violação de direitos e de sigilo de informação, no ar�go 12
da minuta de Portaria de Norma�zação do uso do e-mail ins�tucional, o relator apresenta entendimento
unívoco ao Parecer da CGU, que exara a possibilidade de consulta ou monitoramento do e-mail
ins�tucional, sem, no entanto, afrontar o art. 5º da CF, o qual assegura o sigilo das comunicações. O
conselheiro George Mamede, inscrito, chamou a atenção para o ar�go 6º, parágrafo Único da minuta,
que trata da criação e ex�nção das listas de aviso e discussão, pelo Comitê de Governança Digital (CGD).
Ques�onou se realmente este comitê deveria ter a função supracitada  ou se o Conad ou outro órgão
colegiado deveria absorver essa competência. O conselheiro Leonardo Ramos, destacou que a norma�va,
como se apresenta, mencionando o CGD, não fere o espírito da norma, porque O CGTI faz as vezes do
Comitê de Governança Digital em suas atribuições. Independente da nomenclatura u�lizada na Portaria,
ela deve ser aprovada como se encontra. O relator, Antonio Manoel, acrescentou que não se pode
aprovar uma Portaria baseada em um setor que ainda não existe, por isso, diante do exposto, o mais
adequado seria colocar a competência do art. 6º, parágrafo Único, para o Conselho Administra�vo, até
que essa questão seja resolvida. Ressaltou a seriedade do e-mail ins�tucional, o qual representa a
ins�tuição. Qualquer comunicação enviada pelo e-mail ins�tucional que fira a outrem, tanto a pessoa
que enviou a mensagem, quanto a ins�tuição, têm a assunção do ato. Aditou ainda que, por meio de
pesquisas realizadas em outras ins�tuições, é possível acessar a caixa postal de um servidor, através de
processo formal, não necessariamente processo judicial. O conselheiro Carlos Henrique corrobora com o
ponto de vista do conselheiro George Mamede, de que a competência de definir as regras do e-mail
ins�tucional seja do órgão colegiado. Pontuou que seria importante definir critérios para se ter claro, sob
que condições, o e-mail seria consultado e por quem, ou seja, se há possibilidade de consulta ao e-mail,
por meio de abertura de um simples processo que não judicial, seria sensato fazer constar essa
possibilidade na Portaria. A conselheira Léia Cruz, via chat, se posicionou a favor da opinião do
conselheiro Carlos Henrique, em que a consulta ao e-mail seja feita em casos específicos, em decorrência
de um processo administra�vo disciplinar, por exemplo, por uso indevido do e-mail. O consultor da
matéria, Giancarlo Vecchia, recomendou que a questão seja discu�da com cautela, pois não há um
consenso das en�dades, em relação à quebra de sigilo dos e-mails ins�tucionais. O obje�vo inicial da
portaria era o de se criar um regramento de ciência e responsabilidade, quando do recebimento do
endereço do e-mail, pelo servidor. A conselheira, Claúdia Ramos Carioca, solicitou vistas ao processo,
amparada pelo parágrafo 3º, do art. 13, do Regimento Interno do Conselho Administra�vo, a fim de que
se possa analisar com mais propriedade a matéria. Apoiado pelo plenário, o presidente colocou
em votação a concordância do plenário de a entrega do parecer, a ser escrito pela conselheira Cláudia
Ramos, acontecer até 72 (setenta e duas horas) horas antes da próxima reunião, onde este ponto de
pauta entraria como prioritário. Aprovada a entrega no prazo de 72 (setenta e duas) horas, por
unanimidade, com 18 (dezoito) votos. 3. Aprovação do Planejamento 2020 da Ouvidoria. Processo:
23282.510302/2019-96 – Relatora: Léia Cruz de Menezes. O presidente passou a palavra à relatora da
matéria, conselheira Léia Cruz de Menezes, a qual leu seu parecer, posicionando-se DESFAVORÁVEL à
aprovação do Planejamento da Ouvidoria 2020, sugerindo refacção de pontos falhos elencados em sua
fundamentação. Parabenizada por diversos conselheiros pela precisão de ser Parecer, o presidente abriu
para inscrições. O conselheiro, Carlos Henrique Lopes, inscrito, apoiado pelo conselheiro Gleydson
Rodrigues, via chat, falou da importância de a Unilab ter um manual de procedimentos para atuar como
protocolo de encaminhamento para assuntos como racismo, assédio sexual ou outros assuntos que
necessitem do tratamento da Ouvidoria. O conselheiro, Leonardo Ramos, indicou que existem manuais
da CGU que podem ser usados, pela Ouvidoria, como exemplo, para referências e fluxos dos processos.
Colocou que a Ouvidoria precisa repensar sobre seu papel e sua missão na Unilab. O conselheiro,
Gleydson Rodrigues, via chat, aditou que é importante salientar que a Ouvidoria não tem estrutura de
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recursos humanos nem tecnológicos para desempenhar suas funções, atualmente. O presidente colocou
em votação a desaprovação do Planejamento da Ouvidoria 2020, com o intuito de que seja refeito, a fim
de sanar as falhas apontadas, sendo aprovada, por unanimidade, com 18 (dezoito) votos. III –
COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS: O conselheiro, Antônio Célio, falou da importância do
mapeamento de processos na Unilab, solicitado em terceira chamada, aos gestores, com prazo até 03 de
julho próximo, para os setores que ainda não o fizeram, a fim de atender à legislação e estar regular, no
caso de haver auditorias. Ele será sucedido de um mapeamento de risco, no segundo semestre. IV –
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA: V – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: O presidente fez um breve
esclarecimento sobre a agenda da Reitoria, que se encontra preenchida, devido a reuniões com as
Embaixadas e o Itamaraty, além de muitas demandas, no momento, por conta do enfrentamento à covid.
Estão havendo trata�vas com prefeitos do Ceará e da Bahia, além do vice-governador da Bahia, bem
como com o deputado Cacá Leão, a fim de atender algumas solicitações acerca dos Campi dos Malês e do
Ceará. A Unilab está enfrentando dificuldades orçamentárias e não se sabe quando se poderá chamar os
42 (quarenta e dois) candidatos aprovados em concurso. Para isso, se está dialogando com a SGP, para
um adiamento dessas nomeações. Mesmo que a Unilab não chamasse ninguém dos concursos, ainda
estaria com um déficit de 6 (seis) milhões. Ainda há a “Regra de Ouro”, que dificulta a con�nuação de
implementações e encaminhamentos necessários para o bom funcionamento da Unilab. Há ainda
dificuldades urgentes no setor da Auditoria. Ante o exposto, pediu compreensão dos gestores para que,
aos poucos, vá se normalizando os atendimentos. Falou que os 2 (dois) milhões, recebidos para a TI, não
têm relação com o Projeto de Enfrentamento à covid e não têm relação com o Projeto de Democra�zação
Digital. O MEC já sinalizou que não haverá recurso para equipamentos para uso dos estudantes. Em
relação à verba para acesso à Internet, a SESu está em diálogo com as operadoras e a RNP, para atender à
comunidade. Não se sabe se essa verba virá em forma de chip ou auxílio internet. Qualquer dúvida,
alinhar com os presidentes dos GT’s e manter diálogo sempre, para não haver ruído. Não havendo outras
manifestações, o presidente encerrou a sessão às doze horas e vinte e três minutos. Para constar, eu,
Tecla Lorena Albuquerque Silva, Secretária do Conselho Administra�vo, lavrei a presente ata, assinada
por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 30/03/2022, às 11:03, 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 LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 30/03/2022, às 11:19, 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 30/03/2022, às 11:30, 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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 30/03/2022, às 12:12, 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 ANTONIO CELIO FERREIRA DOS SANTOS, PRÓ-REITOR(A)
DE PLANEJAMENTO, em 30/03/2022, às 13:44, 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 GLEYDSON RODRIGUES SANTOS, DIRETOR(A) DO
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, em 30/03/2022, às 14:14, 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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18/04/2022 10:11 SEI/UNILAB - 0433581 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=492428&infra_sist… 5/6

Documento assinado eletronicamente por GERANILDE COSTA E SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE
GRADUAÇÃO, em 30/03/2022, às 15:43, 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 MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 30/03/2022, às 15:55, 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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR, em 30/03/2022,
às 16:22, 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 ARTEMISA ODILA CANDE MONTEIRO, PRÓ-REITOR(A) DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS, em 30/03/2022, às 16:37, 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 LUCAS NUNES DA LUZ, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
31/03/2022, às 09:49, 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
31/03/2022, às 14:18, 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 31/03/2022, 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 ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 31/03/2022, às 16:03, 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 JOSE OLAVO DA SILVA GARANTIZADO JUNIOR, PRÓ-
REITOR(A) DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, em 04/04/2022, às 13:40, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/04/2022, às 15:53, 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 GIANCARLO CARDOSO VECCHIA, DIRETOR(A) DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em 11/04/2022, às 15:59, 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 CLAUDILENE MARIA DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/04/2022, às 16:39, 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 TECLA LORENA ALBUQUERQUE SILVA, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 12/04/2022, às 09:34, 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 FATIMA MARIA ARAUJO BERTINI, PRÓ-REITOR(A) DE
EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, em 12/04/2022, às 11:30, 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 ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, em 13/04/2022, às 16:47, 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 0433581 e
o código CRC 47A5D355.
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