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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 63ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2022, às quatorze horas e dezessete minutos, no Campus da
Liberdade, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 63ª sessão extraordinária do
Conselho Universitário (Consuni), 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); Carlos Henrique Lopes Pinheiro (Diretor do Ins�tuto
de Humanidades); Pedro Acosta Leyva (Diretor do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos
Malês), presente por videoconferência; Maria Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora do Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural); Mírian Sumica Carneiro Reis (Diretora Interina do Campus dos Malês), presente
por videoconferência; Anne Fayma Lopes Chaves (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); Ana Paula Rabelo e Silva (representante docente do Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas); Vicente Araújo Silva Filho, presente por videoconferência, e Jocélia Maria de Oliveira Melo,
presente por videoconferência, pela representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação;
Jorge Fernando Lodna, Maria Josélia Gomes dos Santos, Sandra Dam Adelino Bap�sta Bifa e Erica Paula
de Vasconcelos dos Santos, presente por videoconferência, pela representação Discente. Ausências
jus�ficadas: Jober Fernando Sobczak (Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza) e Antônio
Manoel Ribeiro de Almeida (Diretor do Ins�tuto de Educação a Distância). Conselheiros(as) ausentes:
Michel Lopes Grangeiro (Vice-Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); José Weyne de
Freitas Sousa (Diretor do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Antônio Carlos da Silva Barros (Vice-
Diretor do Ins�tuto de Educação a Distância); Mara Rita Duarte de Oliveira (representante docente do
Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Eliane Gonçalves da Costa (representante docente do
Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Arnaldo Fernandes Nogueira (representante
dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação) e Mirian Brito da Penha (representante Discente).
Encontram-se vagos: um assento para a representação docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas;
um assento para a representação docente do Ins�tuto de Humanidades, cinco assentos para
representantes da categoria Docente; e dois assentos para representantes da categoria dos servidores
Técnico-Administra�vos em Educação. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quorum regulamentar, o
Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. Em seguida, em
conformidade com o disposto no ar�go 14 do Regimento Geral da Unilab, colocou em votação pelo
Plenário que a matéria constante na pauta seja tratada em caráter de urgência, considerando que o prazo
para publicação do Relatório de Gestão do Exercício de 2021 encerrará no dia 30 de abril de 2022, em
observância ao disposto em documento recebido por esta Ins�tuição, encaminhado pelo Tribunal de
Contas da União (TCU). A apreciação da matéria em caráter de urgência foi aprovada por unanimidade. A
seguir, o Senhor Reitor solicitou anuência do Plenário para que os seguintes servidores par�cipem da
sessão na condição de convidados: Maira Cris�na Amorim (Auditora Interna); Antônio Célio Ferreira dos
Santos (Pró-Reitor de Planejamento); Anderson de Sousa Verçosa (Coordenador de Planejamento);
Raphael Miranda de Melo (Chefe do Serviço de Avaliação Ins�tucional) e Monique Machado Mar�ns
(Assistente em Administração do Ins�tuto de Ciências da Saúde). A par�cipação dos convidados foi
aprovada por unanimidade. Destaca-se que os convidados, com exceção da úl�ma que não terá direito
nem a voz nem a voto, terão direito a voz, porém, não a voto.  1. Relatório de Gestão do Exercício 2021
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.005580/2022-21. Relatoria: Maria Cris�ane Mar�ns de Souza. O Senhor Presidente apresentou a
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matéria ao Plenário e passou a palavra ao Pró-Reitor de Planejamento, Antônio Célio Ferreira dos Santos,
que informou que o Relatório de Gestão está sendo apresentado por meio de um relatório integrado, que
prioriza a apresentação por meio de infográfico, por orientação do Tribunal de Contas da União
(TCU). Pontuou que o setor responsável pela elaboração do documento está em contato com outra
Ins�tuição e que, para os próximos anos, há o interesse de aperfeiçoar a coleta das informações que
compõem o relatório, possibilitando a efe�vidade no recebimento das informações e maior celeridade na
produção do Relatório de Gestão e na sua apresentação final à comunidade universitária. O Coordenador
de Planejamento, Anderson de Sousa Verçosa, apresentou de forma geral como ocorre a elaboração do
Relatório de Gestão, indicou alguns norma�vos básicos, bem como princípios que norteiam a elaboração
do documento e acrescentou ainda, que a construção do Relatório de Gestão acontece de forma cole�va,
com a coleta de informações de vários setores, que a Coordenação de Planejamento (Coplan) compila
esses dados, há a análise da minuta pela Comissão Especial responsável pela Avaliação do Relatório de
Gestão, a Secretaria de Comunicação faz a diagramação do documento e, posteriormente, é subme�do à
apreciação do Plenário do Consuni. O Senhor Presidente passou a palavra à Relatora, que apresentou o
Parecer da Comissão Especial responsável pela Avaliação do Relatório de Gestão – Exercício 2021,
designada pela Portaria Reitoria/Unilab nº 29, de 27 de janeiro de 2022, tendo sua úl�ma composição
por meio da Portaria Reitoria/Unilab nº 57, de 3 de março de  2022, o qual foi favorável à aprovação do
Relatório de Gestão do Exercício 2021 da Unilab. A Relatora explicou que houve mudança na composição
da Comissão, que resultou na saída da Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis, que o Parecer havia sido
assinado por todos os integrantes e finalizou sua fala agradecendo a equipe da Proplan por todo o apoio
dado durante os trabalhos. A Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva: a) ques�onou se na página 15, no
“Modelo de Negócios”, o 6º ponto estaria relacionado com a sociedade ou com a comunidade
acadêmica; b) no que se refere ao poder estatal execu�vo, no quadro da página 19, sugeriu a inclusão de
uma nota de rodapé para explicar qual a esfera do poder que está sendo avaliada; e c) sugeriu a reflexão
posterior sobre à caracterização da Universidade no que concerne à denominação dos Campi e da
Unidade Acadêmica dos Palmares, de acordo com as a�vidades desenvolvidas nos espaços. A Presidência
informou que as contribuições da parte gráfica, bem como as terminologias serão realizadas pela equipe
responsável e quanto à denominação dos Campi, explicou não ser possível tornar a Unidade Acadêmica
dos Palmares em Campus, devido sua proximidade do Campus das Auroras, e que quando há um Campus
fora de sede, existe outra legislação a ser considerada, inclusive, ter uma administração própria, a
exemplo do Campus dos Malês. Não havendo novas manifestações e com a anuência do Plenário, a
Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Ana Paula
Rabelo e Silva indagou se está sendo trabalhado para a�ngir a meta da quan�dade de alunos
internacionais na Universidade. O Presidente explanou que são abertas as vagas por país parceiro,
porém, há situações em que o número de inscritos ou de aprovados é menor que o de vagas ofertadas e
que somente Guiné-Bissau e Angola tendem a preencher todas as vagas. Todavia, ponderou que as
diretrizes e polí�cas estão sendo avaliadas pela Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais
(Prointer) e que estão sendo feitas mudanças no Processo Sele�vo de Estudantes Estrangeiros (PSEE), a
exemplo do úl�mo edital, em que houve par�cipação de africanos na elaboração das provas, a publicação
de um edital menor e está sendo trabalhado com os professores em relação aos temas da redação, para
não ser algo excludente e destacou que Moçambique foi o primeiro país que entrou com a contrapar�da
de bolsas. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca acrescentou que, pela primeira vez, no úl�mo edital foi
incluído um disposi�vo de remanejamento de vagas entre os países, caso não haja o preenchimento
inicialmente previsto. No decorrer da apreciação da matéria acima, um grupo de estudantes adentrou a
sala de reuniões e apresentou as seguintes dificuldades encontradas no retorno às aulas presenciais: a)
falta de água nos bebedouros da Unidade Acadêmica dos Palmares; b) dificuldade no uso do Restaurante
Universitário (RU), falta de alimento, filas longas (o que gera atraso dos estudantes nas aulas) e falta do
apoio para colocar as bandejas, o que tem dificultado o acesso das pessoas portadoras de deficiência, de
comorbidades e das gestantes; c) biblioteca fechada no período noturno;  d) quanto ao Regime
Disciplinar Discente, demonstraram preocupação no que concerne a não haver uma paridade na
composição da comissão que irá apurar a responsabilidade dos discentes que forem subme�dos a
processo disciplinar, reivindicaram o direito de par�ciparem da escolha dos integrantes da referida
comissão e ponderaram que a criação do Regime Disciplinar Discente não era um matéria urgente, em
detrimento dos demais pontos apresentados, e que os termos do documento deveriam ser discu�do com
a categoria discente; e e) discorreram sobre a dificuldade de deslocamento dos estudantes devido aos
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horários limitados disponibilizados pela Empresa Fretcar, que faz a rota para os municípios onde há
Campi da Unilab no Ceará, e solicitaram diálogo e negociação da Universidade com os interessados, a fim
buscarem uma solução. A conselheira Ana Paula Rabelo e Silva sugeriu a realização de uma audiência
para que os estudantes possam dialogar sobre as demandas apresentadas e chegarem à proposição de
soluções. II. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: a) a Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis explicou
ter pedido afastamento da comissão do Relatório de Gestão, porque o período das a�vidades coincidia
com o momento de organização e de realização da eleição para direção geral do Campus dos Malês, no
qual ela estava na condição de candidata, o que, além de gerar um acúmulo de funções, suscitou a
dúvida quanto à per�nência de sua par�cipação na Comissão de Avaliação do Relatório de Gestão. A
Conselheira ainda acrescentou, que o processo eleitoral �nha findado naquele dia, que o resultado seria
encaminhado à Reitoria e ao Consuni, e que ela �nha sido reeleita, terminando sua fala agradecendo à
Reitoria pela portaria a qual lhe designou como interina na direção do Campus, enquanto o processo
eleitoral não findava. b) a Conselheira Léia Cruz de Menezes Rodrigues: i) parabenizou à Conselheira
Mírian Sumica Carneiro Reis pela reeleição; ii) indicou que as demandas apresentadas pelos estudantes
que adentraram à sessão já haviam chegado às direções das unidades acadêmicas do Ins�tuto de
Linguagens e Literaturas e do Ins�tuto de Humanidades e que ela havia prome�do por e-mail que
deixaria o registro do que está sendo solicitado, o que faz no momento, e solicitou intervenção da
Reitoria para reiterar os pedidos de que volte a ter o transporte no período noturno; iii) pontuou ter
considerado a intervenção um momento muito bonito pela forma respeitosa como foi feita; e iv) quanto
ao acesso dos estudantes internacionais à Universidade, enquanto membro da comissão de redações,
informou que estão se reunindo para discu�r a temá�ca e o �po de texto a ser solicitado. c) o
Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro i) parabenizou à Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis
pela reeleição; ii) informou ter recebido algumas das demandas dos estudantes no dia anterior, que já
havia conversado com a Conselheira Léia Cruz de Menezes Rodrigues, e que irão dar os
encaminhamentos, dada a legi�midade; e iii) registrou a realização de reunião da Reitoria com as
diretorias das unidades Acadêmicas realizada no úl�mo dia 13, que algumas das reivindicações já �nham
sido sinalizadas na ocasião, a exemplo da biblioteca fechada, que, mesmo entendendo a problemá�ca da
falta de pessoal, o público noturno não pode ficar prejudicado, e que a Reitoria havia se mostrado
sensível a buscar soluções. d) o Conselheiro Thiago Moura de Araújo compar�lhou a alegria da
Universidade em disponibilizar no Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), em dias específicos, a
imunização da segunda dose e do reforço da Covid-19 para os estudantes e a comunidade universitária,
assim como outros imunizantes, em parceira com as prefeituras da região e socializou que a Universidade
está em trata�vas finais para o CAIS tornar-se ambulatório de referência no tratamento de Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e HIV. e) o Conselheiro Jorge Fernando Lodna: i) registou que todas as
demandas apresentadas pelos discentes que adentraram a sessão foram encaminhadas via o�cio para os
setores responsáveis; ii) informou que o Diretório Central Estudan�l (DCE) se reuniu com a direção da
Biblioteca que explicou que o espaço está fechado no período noturno por falta de funcionário; iii)
informou ainda que, foi enviado o�cio à Reitoria solicitando intervenção com a empresa Fretcar, a fim de
ampliar os horários do transporte, que a Reitoria informou o número do processo em que a demanda foi
atendida, porém, a Empresa Fretcar alegou não ter recebido o documento; iv) ques�onou a necessidade
da Resolução que dispõe sobre o Regime Disciplinar Discente ser aprovada ad referendum e informou
discordar de alguns pontos por entender ser uma forma de limitar a liberdade; e v) sinalizou que alguns
alunos em situação de vulnerabilidade �veram suas inscrições indeferidas no úl�mo edital do Programa
de Assistência ao Estudante (PAES), por erro documental, que haviam se reunido com a Pró-Reitoria de
Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (Propae) e solicitado que fosse dialogado com a Reitoria para que esses
alunos sejam isentos do pagamento do Restaurante Universitário, enquanto aguardam o próximo edital.
f) a Conselheira Maria Cris�ane Mar�ns de Souza socializou ter sido convidada, juntamente com a
Coordenadora de Curso, Márcia Roberta Falcão de Farias, para a assembleia estudan�l do curso de
Engenharias de Energias, na qual foram apresentadas algumas reivindicações, algumas das quais já
�nham sido repassadas à Reitoria, quando da realização de reunião com as direções das unidades
acadêmicas, a saber: falta de acessibilidade no RU e na Universidade como um todo; dificuldade de
u�lizar os laboratórios de informá�ca para realização das aulas síncronas, uma vez que há situações em
que há a oferta de disciplina presencial, seguida de disciplina remota, considerando os casos de
professores que estão amparados pela legislação para permanecerem ministrando aulas remotas;
destacou não haver de forma explícita na Resolução como fazer nos casos de professores com
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comorbidade e que o mesmo ocorre com relação ao norma�vo que dispõe sobre como proceder com os
estudantes com comorbidades, para que possam vir a assis�r as aulas de forma assíncrona; e pontuou a
instabilidade do Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA), o que gerou a
interrupção de alguns cadastros. g) o Convidado Antônio Célio Ferreira dos Santos agradeceu a
oportunidade da Pró-Reitoria de Planejamento de apresentar o Relatório de Gestão na sessão, explicou
que alguns termos u�lizados no documento são imposições do TCU e informou que estão em fase de
elaboração do novo Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) e solicitou o apoio das unidades no
envio das informações. III. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE. O Senhor Presidente: a) parabenizou à
Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis pela reeleição, desejou sucesso e se colocou à disposição para
ajudar no que for necessário; b) pontuou que costuma observar os espaços da Universidade e, quando
iden�fica algo a ser consertado, solicita aos responsáveis às adequações necessárias, que podem ser de
forma imediata, caso não necessite de licitação; c) quanto ao bebedouro, disse acreditar que é algo
simples de ser resolvido; d) quanto ao balcão térmico, disse que irá averiguar; e) quanto à abertura da
Biblioteca no período noturno, informou que a situação está sendo resolvida com a direção da unidade e
que a Reitoria propôs que fosse feita uma redistribuição dos servidores nos turnos e Campi, de acordo
com a demanda, e que deverá ser apresentada uma sugestão à Reitoria em caráter de urgência; f) quanto
à questão da água no Campus dos Palmares, informou ser um problema an�go, que a Companhia de
Água e Esgoto (Cagece) fez a troca de toda a encanação e que, com o retorno dos estudantes, precisam
de um retorno de como ficou a situação; g) informou que, em acordo com a vice-reitora, professora
Cláudia Ramos Carioca, decidiram que haverá a Reitoria I�nerante, que funcionará no período
noturno; h) explicou que o Regime Disciplinar Discente tem mais de uma década, que foi apenas
formalizado, pois já era objeto do Guia do Estudante e informou que há um grupo de doze estudantes
que não estão pagando o RU e estão in�midando os funcionários que cobram o cartão de acesso, por
isso, houve a necessidade de iden�ficar como tratar esses casos e formalizar o norma�vo. Na ocasião, a
Conselheira Cláudia Ramos Carioca, acrescentou que entraram em contato com esse grupo de estudantes
e ofereceram inserir crédito nos cartões de acesso ao Restaurante, porém, foi recusado. Pontuou que os
servidores lotados no RU estão entrando com licença por conta desse �po de situação, e que a gestão
não aceitará esse �po de comportamento; i) informou que estão sendo tomadas as providências
necessárias para a isenção dos estudantes no RU, porém, pontuou que houve o problema da quan�dade
de estudantes chegando em um único período e chamou à responsabilidade aos estudantes que não
atentaram aos termos do edital; j) informou que o Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade
(NIADI) trabalhará com as questões de acessibilidade; k) quanto à falta de urbanização dos campi, a
Presidência pontuou a urgência e informou que no dia que choveu e houve problemas no acesso, entrou
em contato com a Prefeitura de Acarape, que disponibilizou materiais e equipamentos para amenizar a
situação de acesso ao Campus das Auroras de forma palia�va; indicou que para urbanização do Campus
das Auroras está sendo tramitado um Termo de Execução Descentralizado (TED), no montante de quatro
milhões e meio, com suplementação no mesmo valor, e pontuou que a urbanização do Campus dos
Palmares já foi iniciada; l) a Conselheira Maria Josélia Gomes dos Santos pontuou a situação
de estudantes, dos quais ela faz parte, que não recebem auxílios do Paes, porque os editais são
des�nados a entradas específicas e como não entraram no início, não �veram oportunidade
posteriormente, e que, inclusive, precisou se distanciar da filha por conta de não ter como mantê-la. O
Presidente acolheu a intervenção e disse ser um assunto que merece atenção e indicou que procurará
uma maneira de contemplar casos específicos no edital; m) quanto ao laboratório de informá�ca, o
Senhor Reitor informou que a Universidade está com déficit de 14 servidores da área, e que esse é um
problema que tem preocupado os reitores do Ceará, porque a carreira das universidades não é atra�va,
se comparada com os valores pra�cados no mercado par�cular; n) quanto à internet, informou terem
discu�do essa questão com o Senhor Carlos Décimo e o Senhor Inácio Arruda, da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Educação Superior (SECITECI), e que esse é um problema grande para o Ceará, que o que é
distribuído e está acessível é 100 vezes menor do que a demanda para a internet funcionar, e que a Rede
Nacional de Computadores (RNP), que presta serviço aos órgãos governamentais, só tem um servidor
para todo o Ceará; o) quanto aos alunos com comorbidade, a Conselheira Cláudia Ramos Carioca explicou
que esses alunos se enquadram na Resolução de regime especial; e p) agradeceu aos Conselheiros que
encerraram seus mandatos, a saber: Fábio Paulino de Oliveira, representante dos servidores Técnico-
Administra�vos em Educação e Virgínia Cavalcante Coelho, representante docente do Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). IV. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o
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Senhor Presidente encerrou a sessão às quinze horas e cinquenta 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 THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 22/06/2022, às 14:45, 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 MICHEL LOPES GRANJEIRO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 22/06/2022, às 14:51, 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 ERICA PAULA DE VASCONCELOS DOS SANTOS, Usuário
Externo, em 22/06/2022, às 14:51, 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 LIA RAQUEL VIEIRA DE ANDRADE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/06/2022, 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 ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/06/2022, 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 ANA PAULA RABELO E SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/06/2022, 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 SUSANA CHURKA BLUM, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/06/2022, às 14:56, 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
22/06/2022, às 15:04, 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 22/06/2022, às 15:05, 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 MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/06/2022, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS NUNES DA LUZ, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
22/06/2022, às 15:13, 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 JORGE FERNANDO LODNA, Usuário Externo, em
22/06/2022, às 15:19, 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 NADIA DIAS COELHO DE FIGUEIREDO, TÉCNICO EM
ENFERMAGEM, em 22/06/2022, às 16:00, 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 22/06/2022, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 22/06/2022, às 16:12, 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 MARIA JOSÉLIA GOMES DOS SANTOS, Usuário Externo,
em 22/06/2022, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0480919 e
o código CRC 138DC331.
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