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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE ACADÊMICA INSTITUTO DE
CIÊNCIA DA SAÚDE – ICS

15 DE JUNHO DE 2021

Ao quinquagésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quinze minutos,
via remota pelo Google Meet no link: meet.google.com/jag-pnqu-qxy em decorrência da pandemia de Covid-
19. A reunião contava com os seguintes par�cipantes: Prof. Dr. Thiago Moura de Araújo, Profa. Dra. Érika
Helena Salles Brito, Prof.ª; Dra. Tahissa  Frota Cavalcante, Prof. Dr. Daniel Freire de Sousa, Profa. Dra. Juliana
Jales, Profa. Dra. Patrícia Freire de Vasconcelos , Profa. Dra. Ana Caroline Rocha de Melo Leite, Profa. Dra.
 Leilane Barbosa de Sousa como representante dos técnicos Francisca Mariana Rufino de Oliveira Silva e o
representante dos discentes Vitória Talya dos Santos Souza, Kesley Pessoa de Sousa. ABERTURA DOS
TRABALHOS. Havendo quórum, o presidente do conselho, professor Thiago Moura de Araújo, dá início à
sessão com a aprovação da pauta pelos presentes, a saber: I - APOIO INSTITUCIONAL (II Congresso Nacional
de Inovações em Saúde - CONAIS) - 23282.008050/2021-54 ; II - Estatuto da Liga Acadêmica de Oncologia e
Gené�ca (ONCOGENE) - 23282.007552/2021-68; III - Resultado da Seleção Professor
Subs�tuto 23282.006995/2021-31; IV- Liga Acadêmica de Análise Clínicas e Toxicológicas (LACTOX)
- 23282.008043/2021-52; V- Regimento Interno do Curso de Enfermagem - 23282.007184/2021-58; VI-
Regimento Interno do Curso de Farmácia - 23282.005736/2021-93; VII-  Regimento Interno do MAENF
- 23282.007709/2021-55; VIII- Eleição de Coordenador e Vice - MAENF - 23282.006053/2021-53; IX-
Informes.  Aprovada a pauta a reunião teve início com a professora Érica Salles presidindo a reunião e
concedendo a relatoria do primeiro ponto para o professor Thiago Moura. I - APOIO INSTITUCIONAL (II
CONAIS): o relator informou a que a SOCIEDADE CEARENSE DE PESQUISA E INOVAÇÕES EM SAÚDE (SOCEPIS)
enviou à UNILAB um o�cio solicitando a Parceria ins�tucional para realização do evento denominado: “II
Congresso Nacional de Inovações em Saúde (II CONAIS)”, organizado pela Sociedade Cearense de Pesquisa e
Inovações em Saúde (SOCEPIS). O referido evento será de forma presencial e ocorrerá nos dias 09, 10 e 11 de
julho de 2021. O relator informou que este evento em edições anteriores foi apoiado pela UNILAB e que ele
aprova a solicitação constante em o�cio com a ressalva de formulação de plano de trabalho para futuras
parcerias com a referida sociedade de modo a estabelecer uma colaboração mais clara com plano de
trabalho e descrição das ações de todas as partes envolvidas. Colocado e discussão pela presidente do
Conselho Profa. Érika Salles. Posteriormente foi colocado em votação entre os conselheiros e todos foram
favoráveis ao parecer da relatoria. A presidência retornou para o professor Thiago Moura e deu sequência o
segundo ponto de pauta : II- Estatuto da Liga Acadêmica de Oncologia e Gené�ca (ONCOGENE): com a
relatoria do professor Daniel Freire que informou aos membros do conselho sobre o processo de
oficialização  da liga acadêmica vinculado ao curso de Farmácia que está sob a orientação da Professora
Rebeca Magalhães. O parecer do relator foi favorável para a criação da liga acadêmica. Colocado em
discussão pelo presidente do Conselho foi pontuado a ausência de um projeto anexado ao processo junto
com o regimento da liga. Um documento importante para o cadastramento da liga nas instâncias da UNILAB,
mas a ausência do projeto não inviabiliza a aprovação da liga no Conselho. Posto em votação houve uma
abstenção pela conselheira Ana Caroline Leite e dez votos a favor. III - Resultado da seleção de professor
subs�tuto: Relatado pela professora Érika Salles. A relatora informou que o processo sele�vo ocorreu para a
provimento de vaga no setor de estudo: Processo de Semiotécnica / Atenção Básica. Após breve relato sobre
o processo de seleção onde informou que a primeira colocada foi a candidata de número de matrícula 05
Magda Milleyde De Sousa Lima com média geral 9,1 e o segundo colocado foi o candidato com número de
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matrícula 02 - Francisco Rafael Alves Santana Cesário com média geral 8,0. O parecer da relatora foi favorável
pela aprovação do processo de seleção. Colocado em discussão pelos conselheiros com a posterior
aprovação unânime. IV- Liga Acadêmica de Análise Clínicas e Toxicológicas (LACTOX): o professor Daniel
Freire foi designado relator do processo de oficialização da liga acadêmica doa alunos do curso de Farmácia.
Após breve relato o relator informou que a liga está sob a sua própria orientação. Posto em discussão foi
informado pelo professor Thiago Moura necessidade de assim como a liga ONCOGENE anteriormente
oficializada, também não possuía no seu processo o projeto da liga. Esse é um documento importante para a
vinculação das ações dos discentes e docentes envolvidos e reconhecimento junto a outras instâncias da
UNILAB.  Colocado em votação todos foram favoráveis a criação da liga LACTOX. A professora Tahissa Frota
solicitou ao presidente da sessão a relatoria em bloco dos seus dois processos. A solicitação foi acatada e a
relatora iniciou seu relato do ponto de pauta V- Regimento Interno do Curso de Enfermagem. A relatora fez
breve relato do processo de elaboração do Regimento Interno do Curso de Enfermagem e salientou que o
referido documento fora aprovado pelos pares em reunião de Colegiado do Curso de Enfermagem. A relatora
foi favorável à aprovação do Regimento apresentado. Dando sequência ao segundo processo do bloco da
relatora VII - Regimento Interno do Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem: foram apresentadas
informações resumidas sobre o processo, a relatora afirmou que o documento foi aprovado em Reunião
Ordinária de Colegiado do Curso. O despacho da relatora foi favorável à aprovação do regimento. Posto em
discussão entre os pares pelo Professor Thiago Moura. Os dois processos foram colocados em votação e
ambos Regimentos foram aprovados por todos os conselheiros. VI- Regimento Interno do Curso de Farmácia
– a relatoria foi transferida para o Professor Daniel Freire, o relator informou brevemente sobre o processo
de construção e aprovação do Regimento do Curso de Farmácia. A aprovação ocorreu em reunião do
colegiado do curso de Farmácia. O relator foi favorável à aprovação do Regimento. Colocado em discussão
entre os pares e posterior votação, o regimento foi aprovado por todos os conselheiros. VIII- Eleição de
Coordenador e Vice – coordenador do curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem: a relatoria ficou com
a Professora Patrícia Freire que fez breve relato do processo de eleição. A candidata mais votada para o cargo
de coordenador foram a professora Anne Fayma Lopes Chaves (80% dos votos válidos) e para vice
coordenação a professora Lívia Moreira Barros (81,2% dos votos válidos). A relatora foi favorável a aprovação
do resultado do processo eleitoral. Posto em discussão e em votação sequencialmente todos os conselheiros
foram de acordo com a aprovação do resultado eleitoral. Como informe o conselheiro Daniel Freire informou
aos membros do conselho sobre a recente determinação aprovada no Conselho de Pesquisa e (CONSEPE) a
necessidade dos cursos possuírem a figura do Coordenador de Estágios de modo a esse docente se
encarregar dos processos relacionados aos estágios dos alunos dos referidos cursos. A conselheira
representante dos discentes do curso de enfermagem solicitou uma orientação dos conselheiros sobre o
processo de troca de representante estudan�l dada a incompa�bilidade de horários decorrentes do início da
disciplina de internato das duas representantes do curso. Finalmente o presidente Thiago Moura informou
aos presentes sobre a situação atual do processo de autorização de abertura do curso de medicina e a
previsão de visita de avaliação da ins�tuição pela CAMEM. O diretor do ins�tuto informou também sobre a
solicitação de compra emergencial de EPI para as prá�cas dos alunos ainda esse ano e já consta a aprovação
da inclusão no PAC 2021. Também relatou a colaboração do ICS para a vacinação de servidores e
colaboradores na UNILAB, sendo um trabalho idealizado pela saúde do trabalhador da UNILAB. Ele destacou
ainda sobre a necessidade de eleições para novos membros do conselho para regularizar os conselheiros
sem suplentes. Não havendo mais nada a relatar eu, Francisca Mariana Rufino de Oliveira Silva, lavro esta ata
que será lida, aprovada e assinada pelos demais membros par�cipantes do conselho.  

Documento assinado eletronicamente por VITÓRIA TALYA DOS SANTOS SOUSA, Usuário Externo, em
09/08/2021, às 15:23, 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 CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2021, às 15:49, 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 JULIANA JALES DE HOLLANDA CELESTINO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2021, às 16:01, 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 ERIKA HELENA SALLES DE BRITO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
09/08/2021, às 16:24, 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 ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 09/08/2021, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA MARIANA RUFINO DE OLIVEIRA SILVA, TÉCNICO
DE LABORATÓRIO, em 09/08/2021, às 17:51, 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 PATRICIA FREIRE DE VASCONCELOS, COORDENADOR(A) DE
CURSO, em 09/08/2021, às 20:13, 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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