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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Aos dezenove dias do mês de abril de 2022, às treze horas e quarenta e dois minutos, no Campus da
Liberdade, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 16ª sessão ordinária do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), sob a presidência da Senhora Vice-Reitora, Cláudia Ramos
Carioca, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Rosalina Semedo de Andrade Tavares (Pró-
Reitora de Graduação); Carlos Alberto Muniz (subs�tuto do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação);
Segone Ndangalila Cossa (Pró-Reitor de Extensão, Arte e Cultura); Luís Miguel Dias Caetano
(representante docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Vandilberto Pereira Pinto
(representante docente do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Mônica Regina
Silva de Araújo (representante docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Elisabeth Linhares
Catunda (representante docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Allberson Bruno de Oliveira
Dantas (representante docente do Ins�tuto de Educação a Distância); Wânia Miranda Araújo da Silva
(representante dos Coordenadores de Curso de Graduação); Juan Carlos Alvarado Alcócer e Violeta
Maria de Siqueira Holanda (pela representação dos Coordenadores de Curso de Pós-Graduação); Luma
Nogueira de Andrade e Hilana Dayana Dodou (pela representação docente dos Coordenadores de
Projetos de Extensão); Reinaldo Pereira Aguiar e Fernanda Gisele Silva dos Santos, suplente, (pela
representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação); Francisco Diego Soares de Sousa,
Adaziza Pires San�ago, Nembali Mane e Mbiavanga Adão Garcia (pela representação discente).
Ausências Jus�ficadas: Roque do Nascimento Albuquerque (Reitor); Andrea Gomes Linard e Huana
Carolina Cândido Morais (�tular e suplente da representação docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde);
e Antonia Suele de Souza Alves Pereira (representante dos Coordenadores de Curso de
Graduação). Conselheiros(as) Ausentes: Clarisse Goulart Paradis (representante docente do Ins�tuto de
Humanidades e Letras Malês). Encontram-se vagos: um assento para a representação docente do
Ins�tuto de Humanidades, um assento para a representação docente do Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas, um assento para a representação dos Coordenadores de Curso de Graduação, um assento
para a representação dos Coordenadores de Curso de Pós-Graduação, um assento para a representação
dos Coordenadores de Projetos de Extensão e dois assentos para a representação dos Servidores Técnico-
Administra�vos em Educação. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a Senhora
Presidente cumprimentou os par�cipantes e declarou aberta a sessão. A seguir, a Senhora Presidente
apresentou os itens da pauta encaminhada previamente aos Conselheiros. Não havendo manifestações, a
Presidência colocou a pauta em votação, sendo aprovada por unanimidade. II. APROVAÇÃO DAS ATAS. A
Presidência, após informar que foram enviadas previamente aos Conselheiros as atas da 14ª e 15ª
sessões ordinárias do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), colocou a matéria em
discussão. Não havendo manifestações, as atas supracitadas foram colocadas em votação em bloco,
sendo aprovadas por unanimidade. III. ORDEM DO DIA. 1. Processos de progressão funcional. A
Presidência propôs que os processos fossem apreciados em bloco. Com a anuência do Plenário, a
Senhora Presidente apresentou a matéria aos presentes. Processos de progressão funcional: a)
23282.017486/2021-34 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, da docente Maria Alda de Sousa Alves; b) 23282.013644/2021-87 - Progressão
Funcional, de Professor Assistente nível I da classe B para Assistente nível II da classe B, da docente
Vanessa Teixeira de Freitas Nogueira; c) 23804.001875/2021-10 - Promoção Funcional, de Professor
Adjunto nível IV da classe C para Associado nível I da classe D, do docente Basilele Malomalo; d)
23282.015721/2021-33 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe A para Adjunto
nível II da classe A, do docente Jairo Domingos de Morais; e) 23282.016778/2021-50 - Progressão
Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado nível II da classe D, do docente
Vandilberto Pereira Pinto; f) 23804.001127/2021-29 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I
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da classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente Ismael Tcham; e g) 23804.401578/2020-81 -
Progressão funcional, de Professor Adjunto I da classe C para Adjunto II da classe C, do docente Denilson
Lima Santos. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou em
votação o bloco das aprovações ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que foi
homologado pela maioria dos presentes registrando-se a abstenção do Conselheiro Vandilberto Pereira
Pinto em seu respec�vo processo. 2. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 126, de 04 de
março de 2022, que aprova com alterações, o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos
de graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o
ano le�vo de 2021. Processo nº 23282.006941/2021-76. Relatoria: Geranilde Costa e Silva. A
Presidência passou a palavra à nova Pró-Reitora de Graduação, Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações
e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução
Consepe/Unilab nº 126, de 04 de março de 2022, que aprova com alterações, o calendário acadêmico, no
regime semestral, dos cursos de graduação da Unilab, para o ano le�vo de 2021, foi homologada por
unanimidade. 3. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 127, de 11 de março de 2022, que
aprova a oferta de vagas novas para o Edital de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) referente ao período 2021.2, a serem ofertadas por
meio do Sisure, nos cursos de graduação presencial. Processo nº 23282.002862/2022-77. Relatoria:
Fá�ma Maria Araújo Ber�ni. A Presidência passou a palavra ao novo Pró-Reitor de Extensão, Arte e
Cultura, Segone Ndangalila Cossa, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável
ao pleito. Em seguida, a Conselheira Luma Nogueira de Andrade fez uma crí�ca ao fato deste edital não
ter passado pelo Comitê de Acompanhamento das Polí�cas de Ações Afirma�vas (Capaf), ques�onou o
número de vagas estabelecidas nesse edital e em outros que tratam de polí�cas afirma�vas, ressaltou
que nem todas as comunidades tem acesso ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), havendo
reivindicações históricas desses povos para que eles realizem uma seleção específica assim como a que a
Unilab faz para os estudantes estrangeiros. Não havendo mais manifestações, a Presidência colocou a
matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 127, de 11 de março de 2022, que aprova a oferta
de vagas novas para o Edital de Ações Afirma�vas da Unilab referente ao período 2021.2, a serem
ofertadas por meio do Sisure, nos cursos de graduação presencial, foi homologada por unanimidade. 4.
Processo nº 23282.002424/2022-17. Relatoria: Vandilberto Pereira Pinto: a) Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 128, de 14 de março de 2022, que aprova a oferta de vagas novas para os
cursos de Engenharia de Alimentos e Serviço Social e vagas ociosas dos editais 35/2021 e 01/2022
referentes ao período 2021.2, nos cursos de graduação presencial da Universidade Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). b) Homologação da Resolução Consepe Unilab nº 129, de 17 de
março de 2022, que aprova a oferta de vagas novas para os cursos de Engenharia de Alimentos e
Serviço Social e vagas ociosas dos editais 35/2021 e 01/2022 referentes ao período 2021.2, nos cursos
de graduação presencial da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Antes de
passar a palavra ao Relator, a Presidência explicou que esse processo possui duas partes e um único
Parecer. A Presidência passou a palavra ao Relator do processo, Vandilberto Pereira Pinto, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações
e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. As Resoluções
supracitadas foram homologadas por unanimidade. 5. Processo nº 23282.005547/2022-00. Relatoria:
Geranilde Costa e Silva: a) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 131, de 08 de abril de 2022,
que aprova a criação do Curso de Graduação em Medicina, Bacharelado, regime semestral, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). b) Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 132, de 08 de abril de 2022, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação em Medicina, Bacharelado, regime semestral, da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). A Presidência explicou que, assim como o ponto
anterior, trata-se de um processo com duas partes e um único Parecer. A Presidência passou a palavra à
nova Pró-Reitora de Graduação, Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que apresentou a matéria ao
Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos
Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. As Resoluções supracitadas foram
homologadas por unanimidade. 6. Processo nº 23282.005522/2022-06. Relatoria: Geranilde Costa e
Silva: a) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 133, de 08 de abril de 2022, que aprova a
oferta de vagas ociosas referentes ao período 2021.2 para os cursos de graduação em Agronomia,
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Engenharia de Alimentos, Humanidades (CE), Letras - Língua Inglesa, Serviço Social, Humanidades (BA)
e Letras - Língua Portuguesa (BA) da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
b) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 134, de 11 de abril de 2022, que aprova a oferta de
vagas ociosas referentes ao período 2021.2 para os cursos de graduação em Humanidades (BA) e Letras
- Língua Portuguesa (BA), da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). A
Presidência passou a palavra à Pró-Reitora de Graduação, Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. A Conselheira Luma
Nogueira de Andrade abordou novamente a questão das vagas não terem passado pelo Capaf, e reforçou
a necessidade de que haja outro �po de seleção além do Enem. Não havendo mais manifestações e com
a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. As Resoluções supracitadas
foram homologadas por unanimidade. 7. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 124, de 22 de
fevereiro de 2022, que aprova a composição do número de vagas e as especificações das polí�cas
afirma�vas a serem ofertadas nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ingresso de estudantes no ano
le�vo 2022. Processo nº 23282.015600/2021-91. Relatoria: Carlos Alberto Muniz. A Presidência passou
a palavra ao Relator, Carlos Alberto Muniz, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer
favorável ao pleito. Em seguida, a Conselheira Luma Nogueira de Andrade falou da importância
da matéria passar pelo Capaf, por tratar de polí�cas afirma�vas. O Relator fez considerações a respeito da
tramitação dos processos relacionados à composição de vagas para ampla concorrência e para polí�cas
afirma�vas. Em resposta à Conselheira Luma Nogueira de Andrade, a Presidência informou o Capaf pode
abrir um processo solicitando que no fluxo processual dessas matérias haja a inclusão de análise do
Comitê, e esta inclusão será apreciada por este Conselho para que seja dado andamento. Não havendo
mais manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A
Resolução Consepe/Unilab nº 124, de 22 de fevereiro de 2022, que aprova a composição do número de
vagas e as especificações das polí�cas afirma�vas a serem ofertadas nos cursos de pós-graduação stricto
sensu da Unilab, para o ingresso de estudantes no ano le�vo 2022, foi homologada pela maioria dos
presentes, registrando-se uma abstenção. 8. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 130, de 31
de março de 2022, que aprova o Calendário Acadêmico Específico do curso de Mestrado Profissional
em Matemá�ca em Rede Nacional (PROFMAT) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ano le�vo de 2022. Processo nº 23282.001529/2022-41.
Relatoria: Carlos Alberto Muniz. A Presidência passou a palavra ao Relator, Carlos Alberto Muniz, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações
e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução
Consepe/Unilab nº 130, de 31 de março de 2022, que aprova o Calendário Acadêmico Específico do curso
de Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional (PROFMAT) da Unilab, para o ano le�vo de
2022, foi homologada por unanimidade. 9. Revogação da Resolução ad referendum Consepe nº 2, de 17
de janeiro de 2020, que reedita, com alterações, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, a Resolução Consepe nº 34/2019, que aprova o calendário acadêmico, no regime semestral,
dos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para
os anos le�vos de 2018, 2019 e 2020. Processo nº 23282.014265/2021-12. Relatoria: Violeta Maria de
Siqueira Holanda. 10. Revogação da Resolução ad referendum Consepe nº 7, de 21 de janeiro de 2020,
que aprova, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o calendário acadêmico do
curso de Bacharelado em Administração Pública EaD da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o ano 2020, turmas 2017.1 e 2017.2 para os polos conveniados
pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). Processo nº 23282.014267/2021-01. Relatoria: Mônica
Regina Silva de Araújo. 11. Revogação da Resolução Consepe nº 11, de 6 de fevereiro de 2020, que
revoga a Resolução Consepe nº 5, de 20 de janeiro de 2020, que aprova a seleção da Docente Lívia
Paulia Dias Ribeiro para a Coordenação Ins�tucional do Programa Ins�tucional de Iniciação à Docência
(PIBID) na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.013024/2021-48. Relatoria: Francisco de Assis Silveira. 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 Violeta Maria de Siqueira Holanda, Mônica Regina Silva de
Araújo, e Cláudia Ramos Carioca (Relatora ad hoc subs�tuindo Francisco de Assis Silveira),
respec�vamente, realizaram suas considerações e manifestaram Pareceres favoráveis à revogação das
Resoluções pautadas. Não havendo manifestações e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou
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em votação o bloco dos atos norma�vos para revogação, o qual foi aprovado por unanimidade. 12.
Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 33, de 16 setembro de 2020, que
aprova o Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Projeto de Pesquisa (CAPP) da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.510434/2019-18.
Relatoria: Allberson Bruno de Oliveira Dantas. A Presidência passou a palavra ao Relator, Allberson
Bruno de Oliveira Dantas, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao
pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria
em votação. A proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 33, de 16 setembro de
2020, que aprova o Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Projeto de Pesquisa (CAPP) da
Unilab, foi aprovada por unanimidade. 13. Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a
Resolução nº 36, de 30 de dezembro de 2014, que estabelece critérios para a concessão de bolsas no
âmbito do Programa de Iniciação Cien�fica da Unilab. Processo nº 23282.016147/2021-31. Relatoria:
Hilana Dayana Dodou. A Presidência passou a palavra à Relatora, professora, Hilana Dayana Dodou, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações
e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A proposta de
Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 36, de 30 de dezembro de 2014, que estabelece
critérios para a concessão de bolsas no âmbito do Programa de Iniciação Cien�fica da Unilab, foi
aprovada por unanimidade. 14. Processo nº 23282.002496/2022-56. Relatoria: Luís Miguel Dias
Caetano: a) Proposta de Resolução que aprova a criação do curso de Graduação Interdisciplinar em
Ciências da Natureza, Licenciatura, modalidade a distância, em regime de oferta eventual, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). b) Proposta de
Resolução que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação Interdisciplinar em Ciências da
Natureza, Licenciatura, modalidade a distância, em regime de oferta eventual, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). A Presidência passou a palavra ao Relator,
Luís Miguel Dias Caetano, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao
pleito. Em seguida, o Conselheiro Reinaldo Pereira Aguiar ques�onou se houve pesquisa com o público a
respeito desses cursos que estão sendo criados, e ressaltou que para esses cursos de Ciências da
Natureza não há nenhum polo na Bahia. A seguir, a Presidência explicou que esses cursos dizem respeito
ao edital que foi citado no Parecer, que se trata de um edital específico para o qual os colegiados se
reuniram e fizeram suas propostas e estas foram enviadas para a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Posteriormente, o Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas
explicou que a Capes é muito sele�va quanto aos cursos, ao público e aos polos em que ofertará os
cursos, e que a Capes pode ter julgado que haviam outras ins�tuições próximas na Bahia aptas aos cursos
que ela queria implantar lá. Não havendo mais manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a
Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 15. Processo nº
23282.002494/2022-67. Relatoria: Antonia Suele de Souza Alves Pereira: a) Proposta de Resolução que
aprova a criação do curso de Graduação em Letras Língua Portuguesa, Licenciatura, modalidade a
distância, em regime de oferta eventual pelo programa UAB, da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). b) Proposta de Resolução que aprova o Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Letras Língua Portuguesa, Licenciatura, modalidade a distância,
em regime de oferta eventual pelo programa UAB, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). A Presidência passou a palavra à Relatora ad hoc do processo,
Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer
favorável ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência
colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 16. Proposta de Resolução que
aprova o Regimento Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades (BHU) do
Ins�tuto de Humanidades (IH) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab). Processo nº 23282.411180/2020-90. Relatoria: Wânia Miranda Araújo da Silva. A Presidência
passou a palavra à Relatora, professora Wânia Miranda Araújo da Silva, que apresentou a matéria ao
Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos
Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 17.
Proposta de Resolução que aprova o Relatório Ins�tucional Consolidado de 2020, do Programa de
Educação Tutorial em Humanidades e Letras - PETHL/UNILAB. Processo nº 23282.014640/2021-16.
Relatoria: Clarisse Goulart Paradis. A Presidência passou a palavra ao Relator ad hoc do processo,
Allberson Bruno de Oliveira Dantas, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer
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favorável ao pleito. A seguir, a Conselheira Luma Nogueira de Andrade solicitou a revogação da Resolução
Consepe/Unilab nº 125, de 15 de fevereiro de 2022, e do edital nº 05/2022, do Programa de Educação
Tutorial (PET) Seleção Tutor, jus�ficando que esta Resolução não consta na pauta nem na ata da sessão
do Consepe que ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2022. A Conselheira pontuou que a referida Resolução,
que trata de mudanças internas do PET, não passou pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação
dos Programas de Educação Tutorial (CLAA), destacando que essas mudanças foram u�lizadas para re�rar
a tutoria do PET do Ins�tuto de Humanidades (IH), removendo-a para o Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas (ILL). Por fim, a Conselheira reforçou que solicita a revogação da supracitada Resolução, bem
como do edital 05/2022 e de tudo o que está relacionado a este edital, e também solicita que a tutoria
do PET seja devolvida ao IH. Em resposta, a Presidência explicou que os Conselheiros têm plena
autonomia para solicitar a revogação de qualquer matéria, porém esta solicitação deve ser feita através
da abertura de processo e não no momento da sessão. Em seguida, a Presidência de posse da ata da
sessão ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2022, recém aprovada pelos presentes, leu o trecho em que
constava a referida Resolução: “Em seguida, o Senhor Presidente solicitou aos Conselheiros a inclusão do
seguinte ponto de pauta: Proposta de Resolução que aprova norma�va interna ao Programa de Educação
Tutorial (...) Com anuência do Plenário, a solicitação foi acatada”. A Presidência destacou que no início da
presente sessão, no momento da aprovação da ata, perguntou aos presentes se alguém �nha alguma
alteração ou se foi enviada alguma manifestação contrária ao que estava escrito na ata, e não houve. A
Presidência solicitou que, caso a Conselheira Luma Nogueira de Andrade verificasse a ocorrência de
alguma ilegalidade, abrisse um processo para que este Conselho possa tramitar da forma correta. Não
havendo mais manifestações, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada pela
maioria dos presentes, registrando-se dez abstenções, sete votos a favor e um voto contrário. 18.
Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução Consepe/Unilab nº 77, de 20 de abril
de 2021, que dispõe sobre as normas para criação, credenciamento de líderes, cer�ficação e a
manutenção dos Grupos de Pesquisa na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.412942/2020-75. Relatoria: Elisabeth Linhares Catunda. A
Presidência passou a palavra à Relatora, Elisabeth Linhares Catunda, que apresentou a matéria ao
Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito, desde que sejam seguidas as seguintes
recomendações: a) no art. 7º, Capítulo III, que versa sobre os requisitos para líderes de grupo de
pesquisa, Inciso V, que diz “ter produção cien�fica nos úl�mos dois anos compa�vel com a subárea do
CNPq predominante do grupo”, recomenda que o tempo es�pulado seja o mesmo adotado pela Capes,
para admi�r professor em Programa de Pós-Graduação stricto sensu, que é o de quatro anos; e b)
re�rada do art. 19. A seguir, o Conselheiro Juan Carlos Alvarado Alcócer parabenizou a Relatora pelas
observações feitas a respeito dos ar�gos a serem alterados, e manifestou sua preocupação sobre a
dificuldade de se produzir pesquisa na Unilab sem laboratórios que viabilizem tal produção, reforçou,
ainda, que a Unilab não possui uma polí�ca de pesquisa e pós-graduação e, dessa forma, esse art. 7º
deve ser re�rado ou refeito. A Conselheira Violeta Maria de Siqueira Holanda fez um apelo para uma
revisão do Capítulo III, pois por fazer parte e conhecer os grupos de pesquisa, entende que é necessário
verificar o perfil produ�vo exigido nessa resolução. A Conselheira ques�onou, ainda: a) quantos cursos de
pós-graduação a Unilab possui para que os líderes estejam efe�vamente lá, considerando que há colegas
que trabalham também na graduação?; b) tem bolsa para todos os professores?; c) quem fez essa
resolução possui esse perfil?; e d) como produzir o que é posto nessa resolução com quatro horas de
pesquisa? A Conselheira reforçou que sua fala se trata de um apelo para que o grupo de pesquisa tenha
gosto de fazer e não seja uma máquina de produzir ar�go o que causa adoecimento. Após ampla
manifestação e com a anuência dos Conselheiros, o ponto foi re�rado da pauta para que a matéria seja
devolvida e refeita. 19. Proposta de Resolução que aprova o Calendário Acadêmico do Programa
Associado de Pós-Graduação em Antropologia Stricto Sensu da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2022. Processo nº
23282.002019/2022-91. Relatoria: Carlos Alberto Muniz. A Presidência passou a palavra ao Relator do
processo, Carlos Alberto Muniz, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável
ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a
matéria em votação. A proposta de Resolução que aprova o Calendário Acadêmico do Programa
Associado de Pós-Graduação em Antropologia stricto sensu da Unilab para o ano le�vo de 2022 foi
aprovada por unanimidade. 20. Proposta de Resolução que aprova o Calendário Acadêmico da Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
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(Unilab) para o ano le�vo de 2022. Processo nº 23282.015544/2021-95. Relatoria: Carlos Alberto
Muniz. A Presidência passou a palavra ao Relator, Carlos Alberto Muniz, que apresentou a matéria ao
Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos
Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A proposta de Resolução que aprova o
calendário acadêmico da pós-graduação stricto sensu da Unilab para o ano le�vo de 2022 foi aprovada
por unanimidade. 21. Processo nº 23804.001854/2021-96. Relatoria: Carlos Alberto Muniz: a) Proposta
de Resolução que aprova a criação do Programa de Mestrado Profissional em Governança e Polí�cas
Públicas, na modalidade presencial, vinculado ao Ins�tuto de Humanidades e Letras da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). b) Proposta de Resolução que aprova
o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e do Regimento Interno do Programa de Mestrado Profissional em
Governança e Polí�cas Públicas, vinculado ao Ins�tuto de Humanidades e Letras, no âmbito da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). A Presidência passou a
palavra ao Relator, Carlos Alberto Muniz, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer
favorável ao pleito. A seguir, a Conselheira Violeta Maria de Siqueira Holanda destacou a questão do
pedido das funções gra�ficadas das coordenações dos cursos de pós-graduação, ressaltando que os
novos cursos são bem-vindos, mas que há cursos já existentes cujas coordenações ainda não possuem
funções gra�ficadas. Em seguida, a Presidência destacou que são mais de dez cursos na Unilab, entre
cursos de graduação e de pós-graduação, que não possuem função gra�ficada, as quais já foram
solicitadas ao Ministério da Economia, tendo sido feitas mais de dez solicitações. A Presidência explicou,
ainda, que sempre que um curso vai ser criado na Unilab, o respec�vo colegiado é informado de que as
solicitações das funções gra�ficadas foram feitas, mas que não há prazo determinado para que estas
cheguem, de modo que é de total responsabilidade do colegiado aceitar essa circunstância. Não havendo
mais manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação, a
qual foi aprovada por unanimidade. 22. Indicação de membros para a Câmara de extensão, arte e
cultura. Processo nº 23282.016053/2021-61. 23. Indicação de membros para a Câmara de Graduação.
Processo nº 23282.002293/2022-60. 24. Indicação de membros para a Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação. Processo nº 23282.410463/2020-14. Por tratarem de matérias análogas, estes processos
foram apreciados em bloco. A Presidência apresentou as matérias ao Plenário, que após deliberação,
indicou os seguintes membros para as respec�vas Câmaras: a) Câmara de Extensão, Arte e Cultura –
Mônica Regina Silva de Araújo (representação docente), Luís Miguel Dias Caetano (representação
docente) e Francisco Diego Soares de Sousa (representação discente); b) Câmara de Graduação –
Reinaldo Pereira Aguiar (representação dos servidores técnico-administra�vos em educação) e Nembali
Mane (representação discente); e c) Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação – Luís Miguel Dias Caetano
(representação docente), Andrea Gomes Linard (representação docente), Reinaldo Pereira Aguiar
(representação dos servidores técnico-administra�vos em educação) e Adaziza Pires San�ago
(representação discente). Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência
colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 25. Proposta de Resolução que
dispõe sobre a programação anual de férias dos docentes efe�vos e temporários da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.006015/2021-09.
Relatoria: Cláudia Ramos Carioca. A Presidência, Relatora dos processos, apresentou a matéria ao
Plenário, manifestando Parecer favorável. A seguir, a Conselheira Luma Nogueira de Andrade manifestou
sua preocupação referente ao fato de que quem possui cargos comissionados como direção e
coordenação têm a possibilidade de gozar suas férias dentro do período le�vo, porém, percebe-se alguns
casos em que essas pessoas gozam suas férias dentro do período dos demais professores, que possuem
apenas os intervalos entre um período le�vo e outro para usufruir de suas férias, destacando que acha
uma falta de respeito para com os demais. A Conselheira Mônica Regina Silva de Araújo sugeriu uma
melhoria na escrita do §1º, do art. 4º, que diz “Na hipótese de usufruto de férias simultâneas de que
trata o caput, o decano do respec�vo colegiado deverá assumir as funções temporariamente mediante
precedência de ato administra�vo da Reitoria ou por agente delegado”. A Conselheira apontou que no
caso de diretor e vice, por exemplo, o termo ideal não seria “o decano do colegiado”, mas sim “o decano
do conselho de unidade”, considerando que da forma que está pode causar confusão. A Relatora explicou
que os termos colegiado e conselho são a mesma coisa, e que quando se trata de diretor e vice, está se
referindo ao ins�tuto, e quando se fala de coordenador e vice, está se referindo ao colegiado, reforçando
que não gera dúvida por causa da função. Em seguida, o Conselheiro Luís Miguel Dias Caetano abordou a
questão de que a Unilab, desde sua lei de criação tem dado passos muito promissores e ob�do várias
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conquistas, mas há a necessidade de se aprofundar rumo a verdadeira e sólida internacionalização, e
considera que essa proposta de documento sobre as férias docentes também poderia dar passos rumo a
isso, mais precisamente em relação ao § 1º, do art. 2º, que diz respeito aos critérios de excepcionalidade
de marcação das férias docentes no período le�vo. O Conselheiro sugeriu que, observadas as
necessidades, de modo que não comprometa as a�vidades acadêmicas e em períodos rela�vamente
mais curtos, poderiam ser preconizadas exceções para pessoas estrangeiras que tem filhos menores, e
que nunca conseguem passar férias com eles nos seus países porque os calendários de lá são diferentes.
O Conselheiro usou como exemplo sua própria situação, citando que há vários anos passa apenas os
finais de semana com os filhos, e sugeriu que fosse criada no § 1º, do art. 2º, uma outra alínea que desse
outra possibilidade de análise das unidades acadêmicas para situações a exemplo das que ele se
referiu.Após ampla discussão, e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em
votação. A proposta de Resolução que dispõe sobre a programação anual de férias dos docentes efe�vos
e temporários da Unilab foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se duas abstenções. IV.
COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. a) a Conselheira Mônica Regina Silva de Araújo propôs que seja
feito um rodízio dos dias da semana em que são realizadas as sessões do Consepe; b) A Conselheira
Violeta Maria de Siqueira Holanda abordou a questão do impacto da Portaria da Reitoria nº 500 para os
cursos de pós-graduação, os quais retornaram às a�vidades presenciais conforme determinou a referida
Portaria, porém, observou-se uma evasão significa�va na qual menos de cinquenta por cento dos
estudantes estão comparecendo às aulas presenciais. A Conselheira informou, ainda, que os
coordenadores dos cursos de pós-graduação fizeram um levantamento a par�r da realidade dos
estudantes que apontava para essa dificuldade de retorno, e documentaram este levantamento em
forma de processo junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Proppg). A Conselheira manifestou
sua preocupação em relação à avaliação quadrienal da Capes que ocorrerá em breve, ques�onando como
será feita essa avaliação caso ocorram reprovações em massa. A Senhora Presidente explicou como se
deu a aprovação dos norma�vos referentes ao retorno presencial, observando que houve um tempo de
preparação para esse retorno, e destacou que diante da situação atual, cabe a todos serem prudentes, de
modo que cada programa se organize internamente para que nenhum aluno fique prejudicado; c) A
Conselheira Luma Nogueira de Andrade apresentou as seguintes demandas: (i) a dificuldade das pessoas
trans em ter o nome social incluído em sistema na ins�tuição, apesar de exis�r resolução para isso,
reforçando que há mais de um ano essas pessoas estão aguardando para que esse registro ocorra; (ii) a
questão da biblioteca fechada no período noturno; (iii) a ausência de intérprete de libras nas aulas
presenciais; (iv) o aumento da quan�dade de alimentos no Restaurante Universitário considerando a
entrada dos estudantes recém-ingressos; (v) a necessidade de mais equipamentos no Restaurante
Universitário para que os estudantes possam ser atendidos a tempo para chegar na aula sem tanto
atraso; (v) a necessidade de água nos bebedouros; (vi) a necessidade de reforçar questões de gênero na
universidade, considerando que pessoas trans estão enfrentando problemas para ter acesso aos
banheiros com os quais se iden�ficam, pois funcionários não os deixam entrar, e estudantes ficam
repreendendo; (vii) reforçou a questão da re�rada do PET do IH para o ILL, pois mesmo o respec�vo
processo constando na pauta, este foi inserido de úl�ma hora não dando tempo para as pessoas lerem o
documento e verificarem se ele passou ou não pelo CLAA, reforçando a solicitação da revogação da
resolução e dos outros instrumentos de seleção para que a tutoria do PET retorne para o IH. A Senhora
Presidente explicou que para a inclusão do referido ponto de pauta houve uma jus�fica�va plausível,
visto que consta nos regimentos a possibilidade de inclusão de ponto de pauta que atenda às
necessidades dos estudantes, e na época a jus�fica�va foi de que os alunos estavam sem bolsa e não
iriam receber. A Senhora Presidente reforçou, ainda, a orientação para a Conselheira abrir um processo
solicitando uma inves�gação; d) o Conselheiro Luís Miguel Dias Caetano fez uma consideração a respeito
das análises das propostas de criação de novos cursos, e sugeriu que, se possível, as próximas propostas
sejam analisadas não apenas em relação ao mérito técnico, mas também de maneira mais holís�ca e
estratégica para a ins�tuição; e) o Conselheiro Carlos Alberto Muniz discorreu sobre o envio das
comunicações a respeito do retorno às aulas presenciais, informando que este retorno vem sendo
planejado desde o segundo semestre do ano de 2021, a par�r do qual foi definido o retorno gradual para
os meses de outubro, novembro e dezembro, o qual foi suspenso devido ao aumento de casos de Covid-
19, contudo a Coordenação de Pós-Graduação (CPG) orientou às coordenações a se planejarem para o
retorno presencial. O Conselheiro reforçou que, dessa forma, a norma�va sobre o retorno foi publicada
de forma breve, mas que não foi de surpresa, e que no mês de março foi comunicado que o retorno no
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dia 1º de abril seria tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, pois esta era a única dúvida
que as coordenações, alunos e professores �nham; g) o Conselheiro Segone Ndangalila Cossa discorreu
sobre a cronologia dos fatos relacionados a um projeto de extensão interins�tucional, do qual par�cipa
da coordenação conjunta, e que recebeu várias reclamações após o resultado final de um edital de
seleção vinculado a este projeto. O Conselheiro explicou que na opinião dos envolvidos no projeto, o
edital foi feito no sen�do de contemplar todos e todas, pontuando que a insa�sfação das pessoas é
compreensível e estas têm todo o direito de fazerem suas reclamações, porém existe um canal
apropriado para que essas reclamações sejam feitas. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu aos presentes e declarou encerrada a sessão às
dezoito horas e vinte e quatro minutos. Para constar, eu, Elizangela Bezerra Ferreira, Secretária ad hoc do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual depois de lida e
aprovada será assinada pelos Conselheiros.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA GOMES LINARD, PROFESSOR TITULAR-LIVRE
MAG SUPERIOR, em 20/06/2022, às 14:30, 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 Midana Ca, Usuário Externo, em 20/06/2022, às 14:31,
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 HILANA DAYANA DODOU, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 20/06/2022, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SEGONE NDANGALILA COSSA, PRÓ-REITOR(A) DE
EXTENSÃO, ARTE E CULTURA, SUBSTITUTO(A), em 20/06/2022, às 14:33, 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 Vandilberto Pereira Pinto, PRÓ-REITOR(A) DE PESQUISA E
PÓS GRADUAÇÃO, SUBSTITUTO(A), em 20/06/2022, às 14:36, 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 CARLOS ALBERTO MUNIZ, TÉCNICO EM ASSUNTOS
EDUCACIONAIS, em 20/06/2022, às 14:37, 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 LUMA NOGUEIRA DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/06/2022, 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 ALLBERSON BRUNO DE OLIVEIRA DANTAS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/06/2022, 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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, em 20/06/2022, 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 FRANCISCO DIEGO SOARES DE SOUSA, Usuário Externo,
em 20/06/2022, 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 WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 20/06/2022, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIZANGELA BEZERRA FERREIRA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 20/06/2022, às 15:09, 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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