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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 78ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022, às catorze horas e vinte e dois minutos, no Campus da
Liberdade, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 78ª sessão ordinária do Conselho
Universitário (Consuni), sob a Presidência da Senhora Vice-Reitora, Cláudia Ramos Carioca, e com a
presença dos seguintes conselheiros: 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); Michel Lopes Grangeiro (Vice-Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Lia
Raquel Vieira de Andrade (Vice-Diretora do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Carlos Henrique Lopes
Pinheiro (Diretor do Ins�tuto de Humanidades); José Weyne de Freitas Sousa (Diretor do Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas); Lucas Nunes da Luz (Diretor do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Caterina
Alessandra Rea (Subs�tuta da Diretora do Campus dos Malês), presente por videoconferência; 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); 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); Helka Sampaio Ramos e Nádia Dias Coelho de
Figueiredo, presentes por videoconferência, pela representação dos Servidores Técnico-Administra�vos
em Educação; Jorge Fernando Lodna, Maria Josélia Gomes dos Santos, Erica Paula de Vasconcelos dos
Santos, presente por videoconferência, e Mirian Brito da Penha, presente por videoconferência, pela
representação Discente. Ausências jus�ficadas: Roque do Nascimento Albuquerque (Reitor); e Sérgio
Servilha de Oliveira (representante docente do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento
Sustentável). Conselheiros(as) ausentes: Pedro Acosta Leyva (Diretor do Ins�tuto de Humanidades e
Letras do Campus dos Malês) e Sandra Dam Adelino Bap�sta Bifa (representante discente). Encontram-se
vagos: um assento para a representação docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde; um assento para a
representação docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas; um assento para a representação
docente do Ins�tuto de Humanidades, um assento para a representação docente do Ins�tuto de
Humanidades e Letras dos Malês; cinco assentos para representantes da categoria Docente; e
três assentos para representantes da categoria dos servidores Técnico-Administra�vos em Educação. I.
ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum, a Senhora Presidente cumprimentou os presentes e
declarou aberta a sessão. A seguir,  solicitou a anuência dos Conselheiros para que o servidor docente
Vandilberto Pereira Pinto, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício, par�cipasse da sessão,
na condição de convidado e sem direito a voto, a fim de auxiliar na relatoria dos pontos de pauta de VIII
a XII. A par�cipação do convidado foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, a
Senhora Presidente solicitou a aprovação do Plenário para incluir na pauta a matéria rela�va à renovação
da autorização de apoio da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) à Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), junto ao Ministério da Educação (MEC),
processo nº 23282.504770/2019-21, que chegou após o envio da convocação para a sessão, e jus�ficou
que como a autorização em vigor se encerará no mês de agosto, não haverá tempo hábil para que o
pleito aguarde para ser apreciado na próxima sessão, e que a não apreciação, no momento, poderá
resultar no vencimento da autorização em vigor, o que acarretará na paralisação dos projetos em
execução pela FCPC até que a situação venha a ser regularizada, além da necessidade de abertura de um
outro processo, com um outro �po de autorização. Não havendo manifestação, a Senhora Presidente
colocou em votação a inclusão do processo nº 23282.504770/2019-21 na pauta, sendo aprovada por
unanimidade. A seguir, a Presidente colocou a pauta em votação, sendo aprovada por unanimidade. II.
APROVAÇÃO DE ATAS DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO: A Senhora Presidente, após informar que foram
enviadas aos Conselheiros as atas da 77ª sessão ordinária e da 63ª sessão extraordinária do Consuni,
sugeriu que a matéria fosse apreciada em bloco e submeteu a discussão do Plenário. Não havendo
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manifestação, e com a anuência dos presentes, colocou os documentos em votação, os quais foram
aprovados pela maioria dos presentes, registrando-se uma abstenção. III. ORDEM DO DIA. Expedientes.
1. Homologação de decisão, ad referendum do Conselho Universitário, de recurso impetrado por
candidato, inscrito 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. Processo nº 23282.007914/2022-
00. Relatoria: Lucas Nunes da Luz. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou
a palavra ao Relator, Lucas Nunes da Luz, que manifestou-se favorável à homologação da decisão ad
referendum do Conselho Universitário, de 07 de junho de 2022. O Relator acrescentou que as Resoluções
ins�tucionais que dispõem sobre os concursos públicos estão ultrapassadas e pontuou a necessidade
urgente de revisão desses norma�vos internos e do barema. Não havendo manifestação, e com a
anuência do Plenário, a Senhora Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada pela maioria
dos presentes, registrando-se uma abstenção. 2. Homologação de decisão, ad referendum do Conselho
Universitário, de recurso impetrado por candidato, inscrito no Concurso de Provas e Títulos, objeto do
Edital nº 05, de 28 de janeiro de 2022, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 01 de fevereiro
de 2022. Processo nº 23282.014654/2021-30. Relatoria: Mara Rita Duarte de Oliveira. A
Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra à Relatora, Mara Rita
Duarte de Oliveira, que manifestou-se favorável à homologação da decisão ad referendum do Conselho
Universitário, de 07 de abril de 2022. Não havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a
Senhora Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3. Homologação
da Resolução Consuni/Unilab nº 66, de 12 de abril de 2022, que aprova, ad referendum do Conselho
Universitário, o Regime Disciplinar aplicável aos discentes da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.006377/2021-91. Relatoria: Mara Rita Duarte
de Oliveira. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra à Relatora,
Mara Rita Duarte de Oliveira, que informou que o Regime Disciplinar Discente consta no Guia do
Estudante da Unilab; que o norma�vo foi aprovado na 40ª sessão ordinária do Conselho Universitário,
realizada no dia 29 de junho de 2016, ocasião em que o Consuni decidiu recepcionar como próprio o
Regime Disciplinar da Universidade Federal do Ceará, com alguns adendos; e explicou que a revisão do
documento ocorreu devido à solicitação do Grupo de Trabalho - Atos Norma�vos (GTAN) de adequação
dos atos norma�vos da Ins�tuição, em observância ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, o
que resultou na edição do documento em discussão. O Parecer da Relatora foi favorável à homologação
da Resolução que aprovou o Regime Disciplinar Discente aplicável aos discentes da Unilab e destacou
que, quando da edição do documento, houve o acréscimo do inciso VIII, no art. 6º, no que se refere ao
Restaurante Universitário (RU), pois, a versão anterior não possuía nenhum disposi�vo que versasse
sobre o espaço. O Conselheiro Jorge Fernando Lodna pontuou que a representação discente não discorda
do Regime Disciplinar Discente, porém, ques�ona a forma como o documento foi elaborado e sua
ins�tucionalização por meio de aprovação ad referendum, uma vez que passará a ter efeitos jurídicos; e
sugeriu que fosse criado um Grupo de Trabalho (GT) para discussão da matéria e elaboração de uma
proposta a ser subme�da ao Consuni. A Conselheira Maria Josélia Gomes dos Santos reiterou as
ponderações feitas pelo Conselheiro Jorge Fernando Lodna, acrescentou que no documento não ficou
explícito o que seria "perturbação que impossibilite o andamento normal dos trabalhos escolares,
cien�ficos, culturais e administra�vos", e demonstrou preocupação quanto a forma como ocorrerá a
aplicação das penalidades. A Senhora Presidente explicou que a aprovação do documento ad
referendum foi necessária devido às situações que estavam ocorrendo na Universidade e sugeriu que a
matéria fosse aprovada e que fosse criado o GT para estudar as alterações do documento. A Relatora
explicou que a Universidade não pode ficar sem um norma�vo vigente; relatou que teve que re�rar um
estudante bêbado que estava agredindo dentro do Restaurante Universitário do Campus Liberdade, e
que um outro estudante agrediu verbalmente a assistente social que estava fazendo o atendimento;
corroborou com a formação do GT; pontuou entender que o Regime Disciplinar deve ter caráter
educa�vo; e indagou o que será feito nos casos semelhantes aos compar�lhados, enquanto o GT não
concluir os trabalhos. O Conselheiro Antônio Carlos da Silva Barros explicou que a Universidade já tem
um norma�vo em vigor desde 2016 e que a proposta atual é que a Universidade passe a ter um
norma�vo próprio. O Conselheiro Jorge Fernando Lodna pediu que o ad referendum não fosse
homologado antes da formação do GT e apresentação de uma nova proposta, uma vez que já há um
norma�vo anterior vigente. A Senhora Presidente explicou que, com a edição do ad referendum, o
documento anterior, que constava no Guia do Estudante, foi revogado, assim, caso a matéria seja
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rejeitada, a Universidade ficará sem regramento. Após ampla manifestação, a Senhora Presidente colocou
a matéria em votação, sendo aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se quatro votos
contrários e uma abstenção. 4. Homologação da Resolução Consuni/Unilab nº 68, de 28 de abril de
2022, que aprova, com alterações, ad referendum do Conselho Universitário, o Plano de Biossegurança
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo
nº 23282.408004/2020-71. Relatoria: Thiago Moura de Araújo. A Senhora Presidente apresentou a
matéria aos Conselheiros e passou a palavra ao Relator, Thiago Moura de Araújo, que apresentou o seu
Parecer, o qual foi favorável à homologação do pleito. Ressalvou que desde o início do mês há o indica�vo
de aumento de casos de Covid-19, e recomendou o uso da máscara em ambientes fechados. Não
havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente colocou a matéria em
votação, sendo aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se uma abstenção. 5. Homologação da
Resolução Consuni/Unilab nº 69, de 26 de maio de 2022, que reedita, com alterações, ad
referendum do Conselho Universitário, a Resolução Consuni/Unilab nº 62, de 22 de março de 2022, que
revoga atos norma�vos do Conselho Universitário para cumprimento do disposto no Decreto nº
10.139, de 28 de novembro de 2019. Processo nº 23282.005860/2021-59. Relatoria: Mírian Sumica
Carneiro Reis. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra
à Relatora ad hoc, Caterina Alessandra Rea, que apresentou o Parecer da Relatora, sendo favorável à
homologação do documento pautado. Não havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a
Senhora Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. 6. Revogação de
atos norma�vos para adequação ao disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.
Processos: 23282.007967/2021-31, 23282.005657/2021-82; 23282.010102/2021-
52 e 23282.011472/2021-15. 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 Susana Churka Blum, Nádia Dias Coelho de Figueiredo (Relatora ad hoc do Parecer emi�do pela
Conselheira Jocélia Maria de Oliveira Melo) e Michel Lopes Grangeiro (Relator ad hoc do Parecer emi�do
pelo Conselheiro Jober Fernando Sobczak), respec�vamente, realizaram suas considerações e
manifestaram pareceres favoráveis à revogação das seguintes resoluções: Resolução nº 13/2013, de 06
de agosto de 2013, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio à par�cipação de discentes de
graduação e pós-graduação em Eventos Cien�ficos, Tecnológicos, Espor�vos, Culturais e de organização
estudan�l realizados no Brasil e em território estrangeiro; Resolução 007, de 23 de abril de 2014, que
altera ad referendum a Resolução nº 013/2013, de 06 de agosto de 2013, que dispõe sobre a criação do
Programa de Apoio à par�cipação de discentes de cursos presenciais de graduação em Eventos
Cien�ficos, Tecnológicos, Espor�vos, Culturais e de organização estudan�l realizados no Brasil e em
território estrangeiro; Resolução nº 26/2011/Conselho Superior Pro Tempore, de 12 de dezembro de
2011, que regulamenta a u�lização dos veículos da frota oficial da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; Resolução nº 008/2012 do Conselho Superior Pro Tempore, de
31 de agosto de 2012, que altera a Resolução que regulamenta a u�lização dos veículos da frota oficial da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); Resolução nº 32/2014, de
02 de dezembro de 2014, que aprova o Projeto Polí�co-Pedagógico do Curso de Bacharelado em
Biblioteconomia, modalidade Presencial, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira; e Resolução nº 35, de 30 de dezembro de 2014, que aprova o Projeto Polí�co-Pedagógico do
Curso de Bacharelado em Polí�cas Públicas e Desenvolvimento Regional, Campus do Ceará, modalidade
Presencial, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). A Relatora
Susana Churka Blum direcionou em seu Parecer que fosse encaminhado à Reitoria a solicitação
de ins�tuição de um grupo de trabalho que atue na criação de uma nova Resolução que disponha sobre a
par�cipação de discentes de graduação e pós-graduação em eventos, conforme a configuração
administra�va atual desta universidade. Não havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a
Senhora Presidente colocou o bloco em votação, sendo aprovado por unanimidade. 7. Proposta de
Resolução que aprova a renovação da autorização de apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à
Extensão (FAPEX) à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab),
junto ao Ministério da Educação (MEC). Processo nº 23282.003873/2019-79. Relatoria: Léia Cruz de
Menezes Rodrigues. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra à
Relatora ad hoc, Lia Raquel Vieira de Andrade, que apresentou o Parecer, sendo favorável à renovação de
autorização pautada. Não havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente
colocou a matéria em votação, sendo aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se uma



19/08/2022 08:01 SEI/UNILAB - 0518840 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=587239&infra_sist… 4/9

abstenção. 8. Proposta de Resolução que dispõe sobre a definição, geração e gestão de direitos
rela�vos à Propriedade Intelectual no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira e delega competências. Processo nº 23282.013714/2021-05. Relatoria: Antônio Manoel
Ribeiro de Almeida. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra
ao Relator ad hoc, Antônio Carlos da Silva Barros, que apresentou o Parecer do Relator, o qual foi
favorável à aprovação do pleito. O Conselheiro Lucas Nunes da Luz explicitou a importância de que conste
em norma�vo, ainda que venha a ser objeto de modificação posterior à proposta em discussão, a
observância à Lei de Proteção de Cul�vares, Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, uma vez que essa
garante ao produtor que ele tenha o devido ressarcimento legal e o bene�cio financeiro pela proteção de
espécimes vegetais e animais melhorados, que não entram como patentes, pois, são seres vivos. O Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação em exercício, Vandilberto Pereira Pinto, informou ao professor Lucas
Nunes da Luz que quanto à sua intervenção, poderá entrar como inventor independente, que a ideia
inicial é regulamentar a matéria e que pontos específicos poderão ser tratados posteriormente com as
unidades interessadas. Não havendo mais manifestações e com a anuência do Plenário, a Senhora
Presidente colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 9. Proposta de
Resolução que dispõe sobre a ins�tuição da Polí�ca de Inovação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), assim como estabelece suas diretrizes e obje�vos
gerais, sua operacionalização, sua administração financeira e o devido controle e acompanhamento de
resultados, de forma a referenciar todas as ações de Inovação da Universidade. Processo nº
23282.013712/2021-16. Relatoria: Sérgio Servilha de Oliveira. A Senhora Presidente apresentou a
matéria aos Conselheiros e passou a palavra ao Relator ad hoc, Lucas Nunes da Luz, que apresentou o
Parecer do Relator, o qual foi favorável à aprovação do pleito. A Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva
ques�onou qual o papel do empreendedorismo e da empresa júnior dentro do processo de inovação. O
Relator ad hoc explicou que quando o empreendedorismo produz uma ferramenta tecnológica de criação
de um novo produto ou de uma nova ferramenta de produzir é considerado inovação e tem direito de
propriedade para todas as partes asseguradas, sendo que, quando se trata de servidor do órgão, o direito
de propriedade é do órgão, porém, enfa�zou que o servidor tem o nome na patente. O docente
Vandilberto Pereira Pinto complementou que o empreendimento pode ser inovador, e que essa inovação
pode ser tanto na área de tecnologia como na área de processos, de administração, e que as empresas
júniores podem tanto empreender de forma a inovar, como também fazer um trabalho bem tradicional,
não necessariamente inovador. Não havendo mais manifestações e com a anuência do Plenário, a
Senhora Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. 10. Proposta de
Resolução que dispõe sobre o atendimento ao Inventor Independente no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.013718/2021-
85. Relatoria ad hoc: Susana Churka Blum. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros
e passou a palavra à Relatora ad hoc, Susana Churka Blum, que apresentou o Parecer da então
Conselheira Virgínia Cavalcante Coelho, o qual foi favorável à aprovação do pleito. No Parecer a
então Relatora sugeriu a inclusão de um ar�go definindo o que é inventor independente, e a
renumeração dos ar�gos subsequentes: "Art. 1º Inventor independente é uma pessoa �sica, não
ocupante de cargo efe�vo, cargo militar ou emprego público, que seja depositante de pedido de patente
(patente de invenção ou modelo de u�lidade) no Ins�tuto Nacional da Propriedade Industrial – INPI". O
Pró-Reitor em exercício, Vandilberto Pereira Pinto, concordou com a inclusão do ar�go proposto pela
relatora, porém, sugeriu que o ar�go tenha a seguinte redação: "Art. 1º Inventor independente: pessoa
�sica, não ocupante de cargo efe�vo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou
autor de criação." Após as considerações, a úl�ma sugestão foi acatada pela Plenário e a Senhora
Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. 11. Proposta de Resolução
que dispõe sobre a criação, funcionamento e ex�nção das Empresas Juniores no âmbito da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.013721/2021-07. Relatoria ad hoc: Maria Cris�ane Mar�ns de Souza. A Senhora Presidente
apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra à Relatora ad hoc, Maria Cris�ane Mar�ns de
Souza, que apresentou o Parecer da então Conselheira Anne Fayma Lopes Chaves, o qual foi favorável à
aprovação da matéria, desde que seja observado o seguinte destaque, no que se refere à nova redação
para o ar�go 10, a seguir transcrito: "Art. 10. O processo de reconhecimento ins�tucional exige a
apresentação do Estatuto da empresa". A Relatora ad hoc parabenizou à Empresa Júnior Engene
Júnior pelos seus dez anos de funcionamento e pelo sucesso. A Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva
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ques�onou a redação do ar�go 7º e indagou como livrar de palavras e ações questões relacionadas à
ideologia e ao pensamento polí�co-par�dário, defendendo ser impossível fazer essa separação; e
ques�onou a forma como será a relação de contratação de vínculo, o qual se restringirá às pessoas
jurídicas, haja vista às relações com o público indígena, quilombola e mestre de cultura. Quanto ao
ques�onamento relacionado ao ar�go 7º, o Pró-Reitor em exercício, Vandilberto Pereira Pinto, explicou
que a redação está em conformidade com a Lei nº 13.267, de 06 de abril de 2016, que disciplina a criação
e a organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante
ins�tuições de ensino superior. Quanto à relação das empresas juniores somente com pessoas jurídicas,
o Conselheiro Lucas Nunes da Luz compar�lhou a experiência do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural com
os agricultores e socializou que é bem pequena a quan�dade de pessoas que não tem Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ), ainda que seja na condição de Microempreededor Individual (MEI), haja vista à
exigência para acessar órgãos governamentais ou mesmo polí�cas públicas; outra vertente apresentada
foi a facilidade existente por meio da prestação de serviços. O Conselheiro Carlos Henrique Lopes
Pinheiro elucidou que a empresa júnior não poderá propagar ideologia ou vincular pensamento polí�co-
par�dário à sua a�vidade fim ou ao seu resultado. O convidado Vandilberto Pereira Pinto complementou
que a renda ob�da pela empresa será rever�da exclusivamente para ela e que, como a lei foi alterada em
2016, deve ter sido fruto de experiências passadas, o que culminou nessa decisão; e, por fim, apresentou
os seguintes destaques quanto à redação dos ar�gos 9º e 10, a saber: "Art. 9º A permissão da abertura
da empresa júnior dar-se-á mediante aprovação no colegiado do respec�vo curso de graduação ao qual
pertencerá seu campo de abrangência"; e "Art. 10. O processo de reconhecimento ins�tucional exige a
apresentação da ata de fundação, do Estatuto da Empresa e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ)". A Senhora Presidente explicou que a Ins�tuição em seus norma�vos segue a legislação vigente e
que os ajustes sugeridos nos disposi�vos são de cunho técnico. Após as considerações,
a Presidência colocou a matéria em votação, sendo aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se
um voto contrário. 12. Proposta de Resolução que dispõe sobre o es�mulo ao empreendedorismo
enquanto eixo da Polí�ca de Inovação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.013720/2021-54. Relatoria ad hoc: Lucas Nunes Luz. A
Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra ao Relator ad hoc, Lucas
Nunes da Luz, que apresentou o Parecer da então Conselheira Eliane Gonçalves da Costa, o qual foi
favorável à aprovação da matéria. Não havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a Senhora
Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. O Pró-Reitor em
exercício, Vandilberto Pereira Pinto, agradeceu o espaço de par�cipação na sessão e ao GT que par�cipou
da elaboração das propostas; destacou o marco que é para a Universidade a aprovação das cinco
Resoluções; informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) está à disposição dos
cursos, para além dos da área da tecnologia, pois, todos tem possibilidade de inovar; e que a
Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT), vinculada à PROPPG, está com Mapeamento de Talentos da
Unilab acerca das temá�cas Inovação e Empreendedorismo e convidou todos a par�ciparem. A Senhora
Presidente agradeceu a par�cipação do convidado e suas explicações no decorrer da sessão. 13. Proposta
de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução Consuni nº 31, de 10 de outubro de 2019, que
dispõe sobre a composição do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Ciências Exatas e da
Natureza (ICEN). Processo nº 23282.009437/2021-28. Relatoria: Ana Paula Rabelo e Silva. A
Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra à Relatora do processo,
Ana Paula Rabelo e Silva, que apresentou o seu Parecer, o qual foi favorável à aprovação do pleito. Não
havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente colocou a matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 14. Proposta de Resolução que reedita, com alterações, o
Regimento Interno do Centro de Estudos Africana (CEA-UNILAB) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23804.401101/2020-04.
Relatoria: Maria Cris�ane Mar�ns de Souza. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos
Conselheiros e passou a palavra à Relatora, Maria Cris�ane Mar�ns de Souza, que apresentou o seu
Parecer, no qual explicou que no processo há a solicitação de que a gerência do CEA/Unilab fique sob a
responsabilidade das figuras de um coordenador e seu respec�vo vice-coordenador, conforme previsão
estatutária, e manifestou-se favorável à aprovação da proposta. Não havendo manifestação, e com a
anuência do Plenário, a Senhora Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 15. Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 50/2021/Consuni ,
de 16 de dezembro de 2021, que aprova o Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Ciências da
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Saúde (ICS). Processo nº 23282.007557/2022-71. Relatoria: Pedro Acosta Leyva. A Senhora Presidente
apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra ao Relator ad hoc, Thiago Moura de Araújo,
que apresentou o Parecer do Relator Pedro Acosta Leyva, o qual foi favorável à aprovação do pleito. Não
havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente colocou a matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 16. Proposta de Resolução que aprova o Regimento Interno
da Pró-Reitora de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.006046/2022-32. Relatoria: Carlos Henrique
Lopes Pinheiro. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra
ao Relator, Carlos Henrique Lopes Pinheiro, que apresentou o seu Parecer, o qual foi favorável à
aprovação da matéria. O Conselheiro Jorge Fernando Lodna ques�onou: a) a redação constante
na atribuição da Coordenação de Polí�cas Estudan�s (Coest), no que se refere à "Coordenar as polí�cas
de esporte e lazer na Unilab, promovendo a integração sociocultural dos estudantes", indagando se essa
coordenação estará limitada às a�vidades que acontecerem nos espaços da Universidade ou se
englobará as que ocorrerem fora dos espaços da Unilab; e b) as atribuições do Núcleo de Informação e
Documentação de Assistência ao Estudante (Nidae) de "Convocar os beneficiados com o Auxílio
Instalação para entrega dos comprovantes de compras com este recurso" e "Receber e arquivar os
comprovantes de pagamento de aluguel", no que concerne à prerroga�va jurídica para convocar os
estudantes para entregar os comprovantes do auxílio moradia, e acrescentou que na Resolução do
Programa de Assistência ao Estudante (Paes), dispõe que o beneficiário do auxílio instalação tem o prazo
de noventa dias para comprovar e que, no caso do auxílio moradia, essa comprovação ocorrerá por meio
de convocação da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (Propae). A Conselheira Mara Rita
Duarte de Oliveira explicou que a Propae atenderá aos alunos do Programa Nacional de Assistência
Estudan�l (Pnaes) nas dependências da Unilab, que a polí�ca de esporte e lazer da Unilab ficará sob a
responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex), e que foi criado um GT que está
trabalhando na elaboração da proposta; quanto à convocação feita pelo Nidae, explicou que já é um
procedimento de praxe convocar os estudantes para entrega das comprovações e que nos anos de 2020 e
2021 a convocação não ocorreu por conta da pandemia; socializou que há um GT trabalhando na revisão
dos norma�vos do Paes, que posteriormente os discentes serão incluídos na Portaria do GT; que a
proposta é que essa convocação passe a ser anual, com envio da convocação por meio do Sistema
Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA) e a inserção da documentação diretamente no
sistema. Com base na redação do ar�go 31 da minuta de Resolução, a Conselheira Ana Paula Rabelo e
Silva indagou como se dará a indicação de grupos, como quilombolas e de pessoas com deficiência,
se por meio de autodeclaração, e se serão consideradas as pessoas juridicamente organizadas e
as en�dades juridicamente organizadas. A Conselheira Mara Rita Duarte de Oliveira explicou que as
indicações podem ser tanto de pessoas juridicamente organizadas como de en�dades juridicamente
organizadas. A Senhora Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 17. Proposta de Resolução que ins�tui o Programa de Mobilidade Internacional (PMI) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo
nº 23282.406182/2020-67. Relatoria: Cláudia Ramos Carioca. A Senhora Presidente apresentou a
matéria, da qual é a Relatora, aos Conselheiros e informou que após a emissão de seu Parecer foi
iden�ficada a necessidade de inclusão de mais dois destaques, para além das vinte observações
apontadas inicialmente, a saber: sugestão de que o caput do ar�go 8º passe a ter a seguinte redação:
"Art. 8º O estudante poderá se inscrever no PMI quando editais criados especificamente para essa forma
de mobilidade abrirem chamada para inscrição. A solicitação deverá ser aprovada pela Comissão
Coordenadora do Programa (CCP) e homologada pela Prointer, e deverá conter os seguintes
documentos:" e a inclusão do �tulo "DOS DISCENTES, no CAPÍTULO II. Feitas essas considerações, passou
à apresentação de seu Parecer, o qual foi favorável à aprovação do Programa de Mobilidade Internacional
(PMI) da Unilab, se e somente se houver a correção/revisão das vinte e duas observações
apresentadas. Não havendo manifestação, e com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente colocou a
matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade. 18. Aprovação do Relatório Anual de
Desempenho da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), ano base 2021. Processo
nº 23282.504770/2019-21. Relator: Lucas Nunes da Luz. 19. Aprovação do Relatório Anual de Gestão
da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), ano base 2021. Processo nº 23282.504770/2019-
21. Relator: Lucas Nunes da Luz. 20. Aprovação da renovação da autorização de apoio da Fundação
Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
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Brasileira (Unilab), junto ao Ministério da Educação (MEC). Processo nº 23282.504770/2019-21.
Relator: Lucas Nunes da Luz. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a
palavra ao Relator do processo, Lucas Nunes da Luz, que apresentou o seu Parecer, o qual foi favorável à
aprovação do pleito e, reiterou a solicitação de que seja estudada na renovação desta autorização a
possibilidade de inclusão de uma cláusula solicitando, por parte da Unilab, disposição da FCPC para
contratação de estagiários (discentes) provenientes da Unilab. Não havendo manifestação, e com a
anuência do Plenário, a Senhora Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. a) a Conselheira Ana Paula Rabelo e Silva: i)
informou sobre a realização de reunião entre o Ceará e o Malês, organizada pelo Sindicato dos Docentes
das Universidades Federais do Estado do Ceará  (ADUFC - Sindicato) e a Associação dos Professores
Universitários da Bahia (APUB), que teve como ponto único o corte no orçamento para as universidades
públicas e, compar�lhou que, na ocasião, a Diretora do Campus dos Malês destacou o impacto do
bloqueio no orçamento para o referido campus, que ficou definido que a ADUFC realizará uma visita ao
Campus dos Malês com uma comi�va de professores, técnico-administra�vos e discentes, conversando
com outros sindicatos, com o obje�vo de avaliar a estrutura e saber o que está ocorrendo e que a ideia é
na sequência marcar uma audiência com a Reitoria para conversar sobre a questão; e ii) convidou a todos
para par�ciparem do São João, que ocorrerá no dia 23 de junho, à noite, no Vale do Diamante, em
Redenção/CE. b) a Conselheira Mara Rita Duarte de Oliveira: i) comunicou entender que o Regime
Disciplinar Discente deve ter caráter educa�vo, que com a formação do GT os discentes poderão propor
sugestões, soluções e melhorias e rever o documento aprovado na sessão; e destacou a importância da
ampla par�cipação de todas as representações discente na revisão do documento; ii) destacou que com o
corte no orçamento houve a redução no quadro de terceirizados, o que resultou no fechamento de
postos de segurança; frisou a importância de garan�r a segurança, o respeito e a integridade a toda a
comunidade acadêmica; e externalizou que não se sente confortável em permanecer na Universidade no
período noturno; iii) destacou o perfil mediador da Propae na resolução dos conflitos entre docentes e
estudantes, e que o encaminhamento dado é que a denúncia seja registrada na Ouvidora, para que haja a
devida apuração dos fatos; e iv) agradeceu a aprovação do Regime Disciplinar Discente. c) o Conselheiro
Jorge Fernando Lodna comunicou que foram procurados pelos alunos do Ins�tuto de Humanidades (IH),
que exigem que à eleição para direção do IH ocorra de forma paritária. d) o Conselheiro Carlos Henrique
Lopes Pinheiro explicou que, no úl�mo dia 14, foi iniciada uma discussão, no âmbito do Conselho de
Unidade Acadêmica do IH, sobre o processo eleitoral para direção do Ins�tuto; que alguns membros
defenderam o posicionamento de que a proporcionalidade seria o caminho mais viável, pois, a paridade
não seria democrá�ca; que há uma discussão para que cada colegiado consulte seus membros e se
posicione quanto ao assunto, para que na próxima reunião possam decidir qual será o modelo de eleição
no IH (se será paridade ou proporcionalidade); e que na semana seguinte essa decisão será tomada em
reunião. A Senhora Presidente destacou a importância de cada categoria no processo eleitoral, assim
como foi na eleição para a Reitoria, que escolheu a paridade. e) a Conselheira Mirian Brito da Penha
informou que: i) a Propae e a Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais (Prointer)
prorrogaram o acolhimento até agosto; que em momento algum os discentes acolhedores foram
consultados sobre a aceitação ou não da prorrogação; que os acolhedores encaminharam vários e-mails e
cartas aos setores competentes informando sobre o descontentamento com a falta de
comunicação; e que receberam um e-mail informando que terá uma reunião com os acolhedores do
Ceará, porém, que os acolhedores dos Malês não foram contemplados; ii) o Restaurante Universitário do
Campus dos Malês esteve fechado até o dia 23 de maio e, por conta disso, entende que os acolhidos
deveriam ter recebido o auxílio de duzentos e vinte reais, o que não ocorreu; iii) os acolhedores alugaram
casas para acolher as pessoas; que no próximo edital os estudantes do Campus dos Malês não irão
acolher ninguém; que a reclamação foi registrada na Ouvidoria e pediu que a situação seja revista. A
Conselheira Mara Rita Duarte de Oliveira se solidarizou com a situação apresentada pela Conselheira
Mirian Brito da Penha, explicou que a Propae cuida da parte execu�va, que a prorrogação se deu por
medida jurídica, e que o controle dos acolhedores é de responsabilidade da Prointer e da Seção de
Acolhimento e Acompanhamento e a Propae é a executora financeira, e acrescentou que a prorrogação
do edital não obriga que os acolhedores permaneçam a acolher, que a medida ocorreu por ato
administra�vo, a fim de realizar projeção financeira na Propae; informou que o resultado da nova
inserção do PAES está saindo e que os alunos ingressantes deverão receber seus pagamentos nos meses
de julho e agosto; acrescentou que a Propae está trabalhando arduamente para que os alunos
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estrangeiros, que possuem o Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) e o passaporte, recebam o auxílio
ao chegarem em solo brasileiro; por fim, agradeceu e se colocou à disposição para se reunir com os
acolhedores, juntamente com os demais setores responsáveis no processo, a fim de explicar e evitar
ruídos na comunicação. A Senhora Presidente enfa�zou que a reclamação/denúncia que chegar à
Ouvidoria será apurada e que tem certeza que a reclamação feita já está em tratamento e que em breve
os interessados terão um retorno. V. COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. A Senhora Presidente: a)
agradeceu a par�cipação de todos os Conselheiros presentes à sessão e à comunidade universitária
que acompanhou a transmissão, bem como, aos Conselheiros que encerraram seus mandatos, a saber:
Anne Fayma Lopes Chaves e Emília Soares Chaves Rouberte (respec�vamente, �tular e suplente pela
representação docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS)), Eliane Gonçalves da Costa (representante
docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras Malês (IHLM), Arnaldo Fernandes Nogueira (representante
dos servidores Técnico-Administra�vos em Educação (TAEs), e Gustavo Alves de Lima Henn (Vice-Diretor
do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável  (IEDS)), o qual também saiu da função de
Vice-Diretor do IEDS; e b) informou que no dia 27 de junho haverá a festa junina da Unilab e convidou a
todos. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, a Senhora Presidente
encerrou a sessão às dezessete horas e trinta e cinco 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 JORGE FERNANDO LODNA, Usuário Externo, em
18/08/2022, às 14:34, 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 18/08/2022, 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 MARIA IVANILDA DE AGUIAR, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 18/08/2022, às 14:38, 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 18/08/2022, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 18/08/2022, 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 MARA RITA DUARTE DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/08/2022, às 14:41, 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 LEIDIANE TAVARES FREITAS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/08/2022, às 14:42, 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 18/08/2022, 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 LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 18/08/2022, às 14:44, 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 JOCELIA MARIA DE OLIVEIRA MELO, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 18/08/2022, às 14:54, 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 MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS, DIRETOR(A) DO
CAMPUS DOS MALÊS, em 18/08/2022, às 15:07, 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, VICE-REITOR(A), em
18/08/2022, às 15:10, 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 HABINA LUÍS NHANQUE, Usuário Externo, em
18/08/2022, às 15:17, 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 RAMON SOUZA CAPELLE DE ANDRADE, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, SUBSTITUTO(A), em 18/08/2022, às 15:17, 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 ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 18/08/2022, 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 MARIA APARECIDA MARTINS FIRMINO, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 18/08/2022, 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.
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