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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

Telefone: 55 (85) 3332 6101 - h�p://www.unilab.edu.br/

DECISÃO AD REFERENDUM DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Trata-se de recurso impetrado por candidatos inscritos no Concurso de Provas e Títulos,
objeto do Edital nº 14, de 29 de março de 2022, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 30 de
março de 2022.

 

A Presidência do Conselho Universitário, após análise dos autos, e considerando que: 

 

I - de acordo com o art. 13. da Resolução nº 012/2013, de 23 de julho de 2013,
O candidato poderá requerer ao Diretor da Unidade Acadêmica a impugnação de membro da
Comissão Julgadora, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a par�r da data da divulgação de sua
composição [...]

 

II - de acordo com o art. 9º da Resolução nº 05/2013, de 22 de março de 2013:
A Comissão Julgadora será composta por 03 (três) docentes do quadro efe�vo,
sendo, preferencialmente, 02 (dois) membros da Unilab e 01 (um) membro externo [...]

 

III - o pedido dos impetrantes ocorreu no dia 13 de maio de 2022, ou seja, 8 dias após a
divulgação da portaria da Comissão julgadora no site da Unilab, ocorrida no dia 05 de maio de 2022, e
com o certame em sua fase final de provas; e

 

IV - é expresso o termo “preferencialmente” na Resolução nº 05/2013, não havendo veto
de par�cipação exclusiva de membros internos na comissão.

 

Decide, ad referendum do Conselho Universitário, indeferir o pedido dos impetrantes de
impugnação da Comissão Julgadora e dos atos por esta pra�cados, bem como a sua subs�tuição.

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 07/06/2022, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0475971 e
o código CRC AF4E940B.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

