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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 77ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2022, às treze horas e trinta e sete minutos, no Campus da
Liberdade, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 77ª 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); Gustavo Alves de Lima Henn (Vice-Diretor do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável); Lia Raquel Vieira de Andrade (Vice-Diretora do Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas); Carlos Henrique Lopes Pinheiro (Diretor do Ins�tuto de Humanidades); Ramon Souza
Capelle de Andrade (Vice-Diretor Interino do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês),
presente por videoconferência; José Weyne de Freitas Sousa (Diretor do Ins�tuto de Ciências Sociais
Aplicadas); Maria Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Antônio
Manoel Ribeiro de Almeida (Diretor do Ins�tuto de Educação a Distância); Anne Fayma Lopes Chaves
(representante docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Mara Rita Duarte de Oliveira (representante
docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Artemisa Odila Candé Monteiro (representante
docente do Ins�tuto de Humanidades); Ana Paula Rabelo e Silva (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, 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, Erica Vasconcelos, presente por videoconferência, e Mirian Brito da
Penha, presente por videoconferência, pela representação Discente. Ausências jus�ficadas: Jober
Fernando Sobczak (Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Mírian Sumica Carneiro Reis
(Diretora do Campus dos Malês); Virgínia Cavalcante Coelho (representante docente do Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas); Sérgio Servilha de Oliveira (representante docente do Ins�tuto de
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Susana Churka Blum e Silas Prímola Gomes
(respec�vamente, �tular e suplente da representação docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural);
Fábio Paulino de Oliveira; Sarah Ramos Medeiros e Arnaldo Fernandes Nogueira, pela representação dos
Servidores Técnico-Administra�vos em Educação. Conselheiros(as) ausentes: Michel Lopes Grangeiro
(Vice-Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza). Encontram-se vagos: cinco assentos para a
categoria docente. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente
cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. Em seguida, destacou a importância dos
Conselheiros, �tulares e suplentes, se organizarem entre si para que haja representação dos assentos nas
sessões, haja vista que o calendário das reuniões foi divulgado e enviado à todos. A seguir, deu as boas-
vindas aos novos Conselheiros e Conselheiras, a saber: Mara Rita Duarte de Oliveira e Viviane Pinho de
Oliveira, (respec�vamente, �tular e suplente, pela representação docente do Ins�tuto de Ciências Exatas
e da Natureza); Ana Paula Rabelo e Silva e Maria Leidiane Tavares Freitas (respec�vamente, �tular e
suplente, pela representação docente do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Ramon Souza Capelle de
Andrade (Vice-Diretor Interino do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Jorge
Fernando Lodna, Maria Josélia Gomes dos Santos, Sandra Dam Adelino Bap�sta Bifa, Erica Vasconcelos e
Habna Luis Nhanque, Mirian Brito da Penha e Janaina dos Santos, �tulares e suplentes pela
representação Discente e parabenizou ao Diretório Central Estudan�l pela ampla par�cipação da
categoria. Em seguida, o Senhor Presidente apresentou a pauta ao Plenário e colocou-a em discussão. O
Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro propôs a antecipação do ponto de pauta IX, que trata sobre o
passaporte vacinal, para que houvesse uma discussão mais centrada da matéria. O Senhor Presidente
acolheu a proposta do Conselheiro e propôs que o ponto IX passasse a ser o ponto II dos Expedientes e os
demais itens fossem remunerados. A proposta de inversão da pauta foi colocada em votação, sendo
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aprovada por unanimidade. A Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva ponderou que a pauta era muito
extensa e que a convocação foi enviada com pouco tempo de antecedência para a realização da sessão e
que como �nham Conselheiros novos, eram muitos temas a serem estudados e propôs que o ponto
número II, sobre empreendedorismo, fosse re�rado de pauta. O Presidente acolheu a proposta da
Conselheira, porém, explicou que apesar da pauta ser extensa há matérias que, devido à temá�ca,
podem ser votadas em blocos. Explicou ainda que, com a inversão da pauta, o item II passou a ser o item
III e, considerada a nova numeração, os itens III a VI estavam relacionados, com isso propôs que os
pontos de III a VI fossem re�rados de pauta. A proposta foi colocada em votação e foi aprovada pela
maioria dos presentes, sendo registrado um voto contrário e uma abstenção.  II. APROVAÇÃO DE ATAS
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. O Senhor Presidente, após informar que foram enviadas aos
Conselheiros as atas da 62ª sessão extraordinária e da 76ª sessão ordinária do Consuni, propôs que a
matéria fosse votada em bloco e submeteu-a a discussão do Plenário. Não havendo manifestação, e com
a anuência do Plenário, colocou os documentos em votação, os quais foram aprovados pela maioria dos
presentes, registrando-se oito abstenções. III. ORDEM DO DIA. 1. a) revogação de atos norma�vos para
adequação ao disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. Processos:
23282.008254/2021-95; 23282.008270/2021-88; 23282.007217/2021-60; 23282.009114/2021-34;
23282.012832/2021-98; 23282.008455/2021-92; 23282.008266/2021-10; 23282.008267/2021-64;
23282.007761/2021-10; 23282.007996/2021-01; 23282.012831/2021-43; 23282.005860/2021-59;
23282.006752/2021-01; 23282.011384/2021-13; 23282.017293/2021-83. O Senhor Presidente informou
que o procedimento é necessário para adequação da Unilab ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de
2019, que dispõe sobre a revisão e consolidação dos atos norma�vos inferiores a decreto e, considerando
que as matérias são de mesma natureza e que será emi�da uma única Resolução para revogação de
todos os atos, propôs que as matérias fossem apreciadas em bloco. A proposta foi aprovada por
unanimidade. Os Relatores Mara Rita Duarte de Oliveira (Relatora ad hoc dos Pareceres emi�dos pelo
Conselheiro Jober Fernando Sobczak), Carlos Henrique Lopes Pinheiro (Relator ad hoc do Parecer emi�do
pelo então Conselheiro José Maria Silva Nogueira), Helka Sampaio Ramos, Carlos Henrique Lopes
Pinheiro, Maria Ivanilda de Aguiar (Relatora ad hoc dos Pareceres emi�dos pelo Conselheiro Lucas Nunes
da Luz), Gustavo Alves de Lima Henn (Relator ad hoc do Parecer emi�do pela Conselheira Susana Churka
Blum), Thiago Moura de Araújo, Ramon Souza Capelle de Andrade (Relator ad hoc do Parecer emi�do
pelo Conselheiro Pedro Acosta Leyva), Gustavo Alves de Lima Henn (Relator ad hoc do Parecer emi�do
pela Conselheira Maria Cris�ane Mar�ns de Souza), Jocélia Maria de Oliveira Melo e Thiago Moura de
Araújo (Relator ad hoc do Parecer emi�do pelo Conselheiro Fábio Paulino de Oliveira) apresentaram seus
pareceres, os quais foram favoráveis à aprovação da revogação das Resoluções pautadas. A matéria foi
colocada em discussão. Não havendo manifestação e com a anuência do Plenário, o bloco foi colocado
em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. b) consolidação de atos norma�vos para
atendimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019: I. Proposta de Resolução que inclui e
altera os disposi�vos da Resolução nº 006/2012/Conselho Superior Pro Tempore, de 15 de julho de
2012, que dispõe sobre a criação de Polos de Apoio Presencial para Educação a Distância na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab ). Processo nº
23282.017354/2021-11. Relatora: Anne Fayma Lopes Chaves.  O Senhor Presidente apresentou a matéria
ao Plenário e passou a palavra à Relatora, Anne Fayma Lopes Chaves, que apresentou seu Parecer, o qual
foi favorável à alteração da Resolução nº 006/2012/Conselho Superior Pro Tempore, de 15 de junho de
2012. Não havendo manifestação e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em
votação, a qual foi aprovada por unanimidade. II. Proposta de Resolução que Reedita, com alterações, a
Resolução nº 12/2019/Consuni , que alterou o Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) 2016-2021
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.008786/2021-22. Relatora: Mara Rita Duarte de Oliveira. O Senhor Presidente apresentou a
matéria ao Plenário e passou a palavra à Relatora, Mara Rita Duarte de Oliveira, que apresentou seu
Parecer, o qual foi favorável à alteração da Resolução nº 12/2019/Consuni. Não havendo manifestação e
com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada pela
maioria dos presentes, registrando-se uma abstenção. 2. Proposta de Resolução que aprova a
obrigatoriedade de comprovação do esquema vacinal contra a COVID – 19 para acesso às dependências
�sicas da Unilab. Processo nº 23282.000674/2022-12. Relator: Thiago Moura de Araújo. O Senhor
Presidente apresentou a matéria ao Plenário e passou a palavra ao Relator do processo, Thiago Moura de
Araújo, que apresentou o seu Parecer, o qual foi favorável à solicitação do Passaporte vacinal para acesso
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às dependências da Unilab e destacou que a cobrança do Passaporte Vacinal só poderá ser concluída se
acompanhada de medidas paralelas, como: a) atender o acesso universal à educação dos estudantes que
não apresentem o referido documento comprobatório; b) realizar medidas alterna�vas para manutenção
do aluno aos bene�cios já adquiridos relacionados à permanência estudan�l por estar matriculado em
disciplinas sem acesso às salas de aula; c) realizar a atualização do Plano de Biossegurança da Unilab, em
caráter de urgência, para inclusão do protocolo de solicitação do Passaporte Vacinal; e d) estabelecer
medidas alterna�vas também para servidores técnico-administra�vos e docentes, quanto ao retorno das
a�vidades, caso não apresentem o comprovante de vacinação. A Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva: a)
pontuou que o Passaporte Vacinal deveria ter sido cobrado no ato da matrícula, para que os docentes
não �vessem que receber esses comprovantes em sala de aula; b) indagou se foi realizado um
levantamento sobre como está o esquema vacinal dos estudantes internacionais e se entraram em
contato com as secretarias municipais para saber se a vacina contra a Covid-19 poderia ser aplicada nas
dependências da Universidade, a fim de atender à comunidade universitária; c) informou da necessidade
de conscien�zação de que a pandemia não acabou e que a Covid-19 ainda é letal; d) pontuou que a vinda
dos estudantes à Universidade será uma exposição ao risco de contrair o vírus da Covid-19 e suas
variações; e e) ques�onou a morosidade na tramitação do processo dentro da Universidade, a fim de
colher informações para instruir os autos com os bene�cios e prejuízos da exigência do Passaporte
Vacinal, para posterior apreciação no Consuni, considerando que haviam precedentes de outras
Universidades, assim como mecanismos jurídicos, que orientavam para que a Universidade passasse a
exigi-lo. O Relator explicou que a Universidade já entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado
sobre a vacinação, que a comprovação de quem será imunizado é um aspecto técnico, e que é
delicado trazer o imunizante para dentro da Universidade e administrá-lo, uma vez que esse
monitoramento ocorre por meio eletrônico e que a própria equipe da saúde iden�ficou que seria
desnecessária essa medida, já que o serviço de saúde da região do Maciço de Baturité comportou a
demanda de imunizar todas as pessoas que moram nesta região. O Presidente acrescentou que a
Prefeitura Municipal de Redenção solicitou a u�lização das dependências da Universidade, para aplicação
do imunizante, que fora concedido e que os espaços foram u�lizados. O Relator elucidou que, conforme
dados recebidos da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (Propae), todos os estudantes
internacionais que chegaram à Universidade estão imunizados, porém, nem todos estão com o quadro
vacinal completo, que agora o trabalho será para completá-lo e que estão sendo feitas campanhas no
Instagram da Propae, no site da Unilab e destacou o Protocolo de Biossegurança da Universidade. O
Presidente destacou que o Conselho de Reitores das Universidades Cearenses (CRUC) consultou à
Secretaria de Saúde do Estado sobre a possibilidade de as Universidades terem acesso a lista de
servidores que estão imunizados e que o pleito foi negado. Quanto às informações dos estudantes,
rela�vas ao Passaporte Vacinal, a Presidência destacou que pode ser resolvido pelo Sistema Integrado de
Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA) ou pelo Sistema de Catracas do Restaurante Universitário (RU)
e que a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) tem trabalhado para encontrar a melhor solução
rela�va à recepção do Passaporte Vacinal dos membros da comunidade acadêmica, antes do retorno às
aulas. A Conselheira Mara Rita Duarte de Oliveira comunicou que - sendo aprovada a obrigatoriedade do
Passaporte Vacinal - a DTI habilitará a verificação de quais estudantes estão vacinados, por meio do
Sistema de Catracas do RU, e que para os estudantes que não es�verem vacinados, serão fornecidas
quen�nhas. A Conselheira ainda destacou a importância da Universidade definir estratégias de como será
garan�do o acesso às aulas aos estudantes que, por razões diversas, não �verem se vacinado e, por fim,
indagou como estão as discussões para a operacionalização do retorno às a�vidades le�vas nas instâncias
acadêmicas, a exemplo das Pró-Reitorias e Ins�tutos, cada um dentro de suas competências. O
Presidente corroborou com a informação de que a Unilab, por meio da Propae, está trabalhando para
garan�r que não faltará alimentação aos estudantes, convidou o Diretório Central dos Estudantes (DCE) a
con�nuar o encorajamento para que a categoria estudan�l venha a se vacinar e informou que os
estudantes que não puderem assis�r às aulas de modo presencial o farão pelo formato virtual e explicou
que a minuta de Resolução em discussão é sobre o acesso às dependências da Universidade e que não
tem relação com o ato da matrícula. O Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro destacou que a
exigência do Passaporte Vacinal é uma medida educa�va e que gera segurança à cole�vidade, de forma a
reduzir os riscos de contaminação da comunidade universitária e corroborou com o entendimento da
Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva de que a discussão do Passaporte Vacinal poderia ter sido realizada
antes da matrícula, não como forma de limitar o acesso à matrícula, mas como definição de polí�ca
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ins�tucional para o retorno. Quanto à discussão no âmbito das demais unidades da Universidade, disse
não ter havido uma discussão interna, por não haver uma diretriz e indagou qual é a proposta da
Universidade, uma vez aprovada a exigência do Passaporte Vacinal. O Presidente destacou que a
responsabilidade do Consuni é decidir sobre a exigência do Passaporte Vacinal e discu�r, com todas as
implicações que possam lidar, como será feito com os que não �verem acesso às dependências da
Universidade. A proposta é que os estudantes con�nuem remotamente e as refeições sejam servidas por
quen�nhas e que os docentes e técnico-administra�vos em educação possam con�nuar remotamente,
cumpridos os critérios exigidos na Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 setembro de 2021, e
nos demais norma�vos vigentes. O Conselheiro José Weyne de Freitas Sousa indagou sobre como será
feita a iden�ficação dos não vacinados. O Relator esclareceu que, em conformidade com a minuta de
Resolução, será produzida uma Instrução Norma�va, na qual indicará a operacionalização de todo o
processo de apresentação da comprovação do esquema vacinal, que poderá ser de forma eletrônica ou
presencial. A Conselheira Anne Fayma Lopes Chaves chamou a atenção quanto à importância de serem
definidos critérios de como será o procedimento adotado para as pessoas que não se vacinarem por
razões que não sejam de saúde e que, por conta dessa decisão, não puderem comparecer para
realizarem suas a�vidades de forma presencial, quando a natureza da a�vidade assim exigir. A
Conselheira Maria Josélia Gomes dos Santos disse acreditar que a exigência do Passaporte Vacinal iniciará
uma polí�ca educacional para a vacinação e pontuou que a preocupação maior é, uma vez aprovada a
exigência do Passaporte, como será sua operacionalização, destacando a importância de que essa
informação esteja explícita, haja vista as limitações estruturais da Universidade, a exemplo das lotações
dos intercampi e dos RU’s, pedindo a ampliação dos horários deste úl�mo, dada a insegurança alimentar
de muitos estudantes, e por fim, declarou que a representação discente é a favor da exigência do
Passaporte Vacinal, porém, destacou que querem uma retomada com segurança e, de preferência,
presencial. O Presidente explicou que existem duas decisões a serem tomadas, uma está relacionada à
exigência do Passaporte Vacinal e a outra à operacionalização. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca
informou que a gestão é totalmente de acordo com a exigência do Passaporte Vacinal, desde que não
haja prejuízos aos membros da comunidade acadêmica, e destacou o disposto no Decreto nº 34.600, de
19 de março de 2022, do Governo do Estado do Ceará, em seu ar�go 4º, § 3º, “Estudantes maiores de 18
(dezoito) anos deverão apresentar passaporte sanitário para as aulas presenciais.” e § 4º “Deverão as
ins�tuições de ensino assegurar a permanência no regime híbrido ou virtual aos alunos que não possuam
o ciclo vacinal completo e que, por razões de saúde devidamente comprovadas em atestado ou relatório
médico, não possam aderir integral ou parcialmente ao regime presencial”. Informou ainda que, a
Universidade está planejando como se dará o acesso aos transportes e demais espaços, pontuou que a
minuta de Resolução presente nos autos é clara e obje�va e chamou a atenção do Plenário para o
disposto nos ar�gos 2º e 3º do documento, haja vista que responde muitos dos anseios com relação à
operacionalização, que será definida por meio de Instrução Norma�va, a qual será uma etapa posterior,
caso haja a aprovação do Passaporte Vacinal. Por fim, manifestou que a Unilab não está atrasada com
relação ao Passaporte Vacinal, porque toda discussão é feita com base no Calendário Acadêmico da
ins�tuição. A Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva pontuou que a exigência do Passaporte durante a
matrícula seria para mapear se os alunos teriam acesso às aulas presenciais ou híbridas. Quanto à Minuta
de resolução, propôs o seguinte destaque no ar�go 1º, §3º: “Ampla campanha referente a conclusão do
esquema vacinal, bem como, a solicitação do passaporte vacinal deverá ser realizada pelos setores
responsáveis pela Comunicação Ins�tucional.” Após ampla manifestação, e com a anuência do Plenário, o
Senhor Presidente colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir colocou
em votação o destaque proposto pela Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva, o qual foi aprovado por
unanimidade. O Presidente propôs sair do Consuni a decisão da criação das Instruções Norma�vas e que
deverá ficar registrado que estas deverão contemplar os que estão amparados pela Instrução Norma�va
SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 setembro de 2021, como também, corroborando com a sugestão dos
demais Conselheiros, deverão indicar a necessidade de que haja apresentação de resultado do teste RT-
PCR nega�vo ou outro teste do �po an�geno, pelos que não apresentarem o comprovante de vacinação.
O Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro destacou a importância de serem informadas a
operacionalização e a competência das instâncias no processo de validação da comprovação da
vacinação. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca explicou que esses pormenores serão objeto das
Instruções Norma�vas e que o entendimento é que será formado um Grupo de Trabalho (GT), o que foi
corroborado pela Presidência. Em resposta ao Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro, a Presidência
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destacou que uma proposta de competência para os Ins�tutos é que estes criem um grupo, o qual ficará
responsável por receber os comprovantes de vacinação, verificar a veracidade e encaminhar a lista às
Unidades competentes. O Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro demonstrou preocupação com a
proposta, pois essa poderá gerar sobrecarga às unidades acadêmicas e sugeriu que o processo fosse de
responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). O Presidente destacou a quan�dade limitada
de pessoal da Prograd e indicou que, por questões operacionais, essa competência fique sob a
responsabilidade das unidades acadêmicas, porém, caberá ao Consuni decidir. A Conselheira Eliane
Gonçalves da Costa propôs que os colegiados de curso criem um formulário para receber as
comprovações de vacinação, que façam subgrupos para avaliá-los e, após, disponibilizá-los aos setores
competentes. Após ampla manifestação, o Plenário decidiu aprovar a criação de um Grupo de Trabalho
para elaboração de Instruções Norma�vas, para a exigência do Passaporte Vacinal na Unilab, o qual
deverá considerar: a) garan�a dos direitos dos não vacinados; b) ins�tuição de comissão dos ins�tutos
para validar os comprovantes enviados via formulário, elaborado pela Diretoria de Tecnologia da
Informação (DTI), com posterior envio à DTI e Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), até o dia 18
de abril de 2022; e c) apresentação de teste an�geno a cada 15 dias para os não vacinados; O Senhor
Presidente colocou o encaminhamento em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 3. Proposta de
Resolução que dispõe sobre as normas gerais que regulamentam o funcionamento do Ins�tuto de
Educação a Distância da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Processo nº 23282.015883/2021-71. Relatora ad hoc: Ana Paula Rabelo e Silva. 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, que apresentou o Parecer do então Conselheiro Fábio Fernandes
Torres, o qual foi favorável à aprovação das normas gerais que regulamentam o funcionamento do
Ins�tuto de Educação a Distância da Unilab e sugeriu que nos ar�gos que dispõem sobre vínculos com
ins�tuições externas, conste a informação de que esses vínculos sejam com organizações,
“preferencialmente” públicas, passando a viger com a seguinte redação: a) art. 3º “O Ins�tuto de
Educação a Distância tem como finalidade propor padrões norma�vos dos cursos de Educação a
Distância, buscar recursos de fomento para cursos na modalidade a distância, desenvolver, em conjunto
com as unidades acadêmicas, projetos de cursos nesta modalidade, administrar o orçamento e a
execução orçamentária de recursos de fomento externos, preferencialmente públicos, de educação a
distância na Unilab, administrar os polos Associados, fomentar polos Efe�vos, além de fornecer todo
suporte de capacitação e de ferramentas de ambientes virtuais e suporte à elaboração de material
didá�co para uso na educação a distância na Unilab, bem como ofertar, em conjunto com as unidade
acadêmicas, cursos de graduação e de pós-graduação nas modalidades semipresencial e a distância.”; e
b) art. 7º, § 5º “A criação de polos associados depende das condições orçamentárias, do fomento
externo, preferencialmente públicos, e do interesse estratégico da universidade no local de sua
implantação e deve passar por aprovação nos órgãos superiores.” Não havendo novas manifestações e
com a anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por
unanimidade, registrando-se dezenove votos favoráveis. 4. Processo nº 23804.401101/2020-04. Relator:
Lucas Nunes da Luz. a) Proposta de resolução complementar que dispõe sobre a ins�tuição do Centro
de Estudos Africana (CEA-UNILAB) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab), Campus dos Malês; e b) Proposta de regimento interno do Centro de Estudos
Africana, CEA-UNILAB. 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, Maria Ivanilda de
Aguiar, que apresentou o Parecer do Relator, o qual foi favorável à aprovação da criação do Centro de
Estudos Africana - CEA, assim como de seu regimento interno. Não havendo manifestação e com a
anuência do Plenário, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade,
registrando-se dezenove votos favoráveis. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: a) a Conselheira
Cláudia Ramos Carioca informou que a fase de revogação dos atos norma�vos, conforme cronograma
estabelecido no Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, está prevista para finalizar em 31 de março
de 2022, que na Unilab foram analisados em torno de quase oitocentos documentos e deixou registrado
o agradecimento ao Grupo de Trabalho - Atos Norma�vos (GTAN). Acrescentou que o GTAN ainda não
concluiu os trabalhos, porque existem documentos altamente complexos, que exigem uma análise mais
criteriosa e que essa exceção está amparada pelo supracitado Decreto. A Conbselheira ainda, indicou a
necessidade de serem criados Grupos de Trabalhos (GT’s) para a revisão desses documentos mais
complexos e informou que a par�r do mês de abril irão solicitar a indicação de membros aos Ins�tutos e
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às Pró-Reitorias; b) a Conselheira Sandra Dam Adelino Bap�sta Bifa solicitou que fosse pensada, de forma
emergencial, a possibilidade de distribuir máscaras aos estudantes, e que caso não haja recurso, que seja
pensando em algum projeto de apoio, a exemplo das cestas básicas. O Presidente explicou que o projeto
das cestas básicas não é uma ação ins�tucional, mas sim algo pessoal, acrescentou que a Universidade
não tem recurso para compra de máscaras, mas que haviam solicitado doações aos Sindicatos e ao
Governo do Estado do Ceará, por meio do CRUC e sinalizou que pensará em uma forma de ajudar, fora do
âmbito ins�tucional; c) a Conselheira Maria Josélia Gomes dos Santos, atendendo as demandas dos
estudantes do Campus dos Malês, indagou sobre o parecer da licitação para liberar as obras do prédio do
Campus dos Malês e se haverá reajuste do dinheiro do acolhimento e dos estudantes, destacando a
insegurança alimentar e financeira as quais estão subme�dos dentro da ins�tuição. Convidou o
Presidente a par�cipar da campanha independente dos estudantes, com a ajuda de outras ins�tuições,
que faz doação aos estudantes internacionais com filhos, a qual será estendida aos estudantes brasileiros
e ques�onou como ficarão as disciplinas de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Quanto à disciplina de
Libras, o Presidente elucidou que a Universidade tem o código de vagas e há uma professora que solicitou
redistribuição, porém, ela pediu para o Ceará, mas a demanda existente é para o Campus dos Malês.
Quanto aos auxílios, informou que o custo da Universidade com auxílios é de aproximadamente quinze
milhões, sendo que a disponibilidade no orçamento por meio do Programa Nacional de Assistência
Estudan�l (PNAES) é de menos de sete milhões, logo, para que haja a manutenção dos auxílios
existentes, por decisão da gestão, é feito o remanejamento de recursos de custeio, o que acarreta em
cortes de pessoal terceirizado, afetando o funcionamento dos setores e os funcionários demi�dos. Diante
disso, pediu a compreensão dos setores e profissionais que estão sendo afetados com os cortes.
Acrescentou ainda, que a luta da gestão é para manter os auxílios existentes e não há a possibilidade de
aumentar o valor, dadas as situações orçamentárias, todavia, estão torcendo para que o Ministério da
Educação (MEC) aumente os recursos do PNAES. O Senhor Reitor socializou ainda, que haviam
conseguido apenas doze bolsas para indígenas e quilombolas e que com a luta juntamente com a Pró-
Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (Propae) foram conseguidas mais quarenta bolsas, dadas as
especificidades de localização da Universidade. Destacou que a distribuição de cestas básicas, que ocorre
quase mensalmente, é de inicia�va da Reitoria, agradeceu as doações recebidas e ao Sindicato dos
Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato) pela distribuição de cestas, e
se dispôs a ver outras maneiras de ajudar, dentro das possibilidades; d) a Conselheira Anne Fayma Lopes
Chaves, enquanto coordenadora do mestrado, informou ter pedido inclusão do ponto de pauta referente
ao retorno presencial da pós-graduação, o que foi negado pela Presidência, mediante solicitação de
informações complementares dos estudantes, porém, a docente entende que a discussão pode ser feita
e as informações solicitadas serem enviadas em momento posterior à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (Proppg) ou ao Conselho Universitário (Consuni). Indicou que o retorno presencial foi
aprovado em janeiro, ocasião em que a Pós-Graduação já estava com um calendário em curso, e que esta
informação chegou às coordenações no mês de fevereiro. Acrescentou que tem casos específicos que
dificultam que determinados estudantes estejam na Unilab em tempo hábil, a exemplo de alunos que
moram fora do país ou fora do Estado do Ceará, e de disciplinas especiais que tem estudantes de outras
ins�tuições de ensino, que foram aprovados em editais específicos, onde havia a indicação de que as
aulas seriam remotas e externalizou a preocupação de como irá proceder com relação a esses alunos,
dada a possibilidade de evasão a menos de dois meses de concluir o semestre da Pós-Graduação. A
Conselheira também jus�ficou que não houve a assinatura de todas as coordenações na solicitação de
inclusão de ponto de pauta por ser uma situação que não engloba todos os cursos da Pós-Graduação, e
destacou a importância de discu�r a matéria, tendo em vista o retorno previsto para o dia 4 de abril. O
Presidente destacou que o retorno presencial foi uma decisão do Consuni tomada na sessão ordinária do
mês de dezembro, que não �nham sido observados esses casos específicos à época, que precisará de
dados oficiais para análise e indicou a impossibilidade de discussão da matéria nesta sessão, haja vista
que já haviam encerrados os expedientes e que não haviam informações suficientes para que a matéria
fosse apreciada pelo Plenário. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca destacou a importância da instrução
processual, uma vez que a solicitação poderá resultar na revogação de um norma�vo aprovado pelo
Consuni. O Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro informou não haver elementos suficientes para
discu�r a matéria e que o momento dos expedientes já havia encerrado; e) O Conselheiro Antônio
Manoel Ribeiro de Almeida informou que a Unilab foi contemplada com 720 vagas da Universidade
Aberta do Brasil (UAB), sendo 252 vagas para Licenciatura em Língua Portuguesa, em parceria com o
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Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL), 252 vagas para Licenciatura em Ciências Exatas, em parceria
com o Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN) e mais 216 vagas para a Especialização Ciência é
10, a serem ofertadas para todo o Estado do Ceará, exceto região metropolitana. Socializou ainda que, a
Unilab foi convidada para par�cipar de um projeto piloto do Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni Digital) - que é uma proposta de fortalecer o ensino à distância, que não é
na modalidade de bolsa, mas que fornece condições para que a Universidade implante um curso à
distância - para ofertar o curso de Licenciatura em Computação, que receberá 10 vagas de professores
específicos para este curso, sendo o inves�mento de 1 milhão e 100 reais para a construção de
laboratórios e aproximadamente 900 mil reais de custeio para implantação desse curso; f) o Conselheiro
Carlos Henrique Lopes Pinheiro informou que os alunos do Mestrado Interdisciplinar em Antropologia
estão tendo mais acesso aos doutorados, todavia, em alguns casos, estão com dificuldades para revalidar
os diplomas. Diante disso, pediu atenção da gestão superior quanto ao processo em tramitação na
Universidade, que dispõe sobre os valores para reconhecimento e revalidação de diplomas dentro da
Universidade. A Conselheira Cláudia Ramos Carioca ponderou que os estudantes podem fazer o
procedimento em outra ins�tuição. O Presidente acolheu o pedido do Conselheiro Carlos Henrique Lopes
Pinheiro quanto à relevância da regulamentação do procedimento internamente, tanto para esses casos
em específico, quanto para os casos de mobilidade acadêmica, e informou que irá verificar a matéria. V.
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE. O Senhor Presidente a) agradeceu a par�cipação dos Conselheiros
que encerraram ou encerrarão seus mandatos nos próximos dias, a saber: Ana Carolina de Oliveira
Veloso, Aparício Marques Vieira, Rafaele Cavalcante Dias Gomes, José Maria Silva Nogueira, Artemisa
Odila Cande Monteiro, Segone Ndangalila Cossa e Sarah Ramos Medeiros; b) informou que foram
des�nados três milhões e setecentos mil reais de inves�mento para o Campus dos Malês, os quais serão
des�nados às obras, que a direção do Campus já está fazendo a movimentação para resolver a situação
das salas e do Restaurante Universitário, e que para o Ceará foram des�nados quatro milhões e meio
para fazer parte da urbanização das Residências Universitárias até o Restaurante Universitário, primeiro
passo para que estas venham a ser u�lizadas, estando pendente o parecer do grupo de geólogos; c)
comunicou que a Unidade Acadêmica dos Palmares está em urbanização; e e) informou que foram
des�nados quatrocentos e vinte e um mil reais para indígenas e quilombolas, decorrentes do acréscimo
de trinta e nove bolsas. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o Senhor
Presidente encerrou a sessão às dezoito horas e trinta 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 22/06/2022, às 14:49, 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 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 ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/06/2022, às 14:52, 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.

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.

Documento assinado eletronicamente por JORGE FERNANDO LODNA, Usuário Externo, em
22/06/2022, às 15:18, 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 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 16:11, 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 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.
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