
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Aos vinte dias do mês de junho de 2022, às quatorze horas e quinze minutos, no Campus da Liberdade,
em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 17ª sessão ordinária do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Consepe), sob a presidência da Senhora Vice-Reitora, Cláudia Ramos Carioca, e com
a presença dos seguintes Conselheiros: Rosalina Semedo de Andrade Tavares (Pró-Reitora de
Graduação); Vandilberto Pereira Pinto (subs�tuto do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação); Segone
Ndangalila Cossa (Pró-Reitor de Extensão, Arte e Cultura); Andrea Gomes Linard  (representante docente
do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Mônica Regina Silva de Araújo (representante docente do Ins�tuto de
Ciências Exatas e da Natureza); Allberson Bruno de Oliveira Dantas (representante docente do Ins�tuto
de Educação a Distância); Antonia Suele de Souza Alves Pereira e Wânia Miranda Araújo da Silva (pela
representação docente dos Coordenadores de Curso de Graduação); Juan Carlos Alvarado
Alcócer (representante docente dos Coordenadores de Curso de Pós-Graduação); Luma Nogueira de
Andrade e Hilana Dayana Dodou (pela representação docente dos Coordenadores de Projetos de
Extensão); Carlos Alberto Muniz (representante dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação);
Francisco Diego Soares de Sousa, Midana Cá (suplente) e Nembali Mane (pela representação discente).
Ausências Jus�ficadas: Roque do Nascimento Albuquerque (Reitor); Luís Miguel Dias
Caetano (representante docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Elisabeth Linhares Catunda
e Joaquim Torres Filho, suplente (pela representação docente do Ins�tuto de Desenvolvimento
Rural); Violeta Maria de Siqueira Holanda (representante docente dos Coordenadores de Curso de Pós-
Graduação); Reinaldo Pereira Aguiar e Márcio Eduardo de Lima Valverde, suplente (pela representação
dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação). Conselheiros(as) Ausentes: Virgínia Cavalcante
Coelho, suplente (representante docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Nícolas de Almeida
Mar�ns, suplente (representante docente do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável) e
Mbiavanga Adão Garcia (representante discente). Encontram-se vagos: um assento para a representação
docente do Ins�tuto de Humanidades; um assento para a representação docente do Ins�tuto de
Humanidade e Letras; um assento para a representação docente do Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas; um assento para a representação dos Coordenadores de Curso de Graduação; um assento
para a representação dos Coordenadores de Curso de Pós-Graduação; um assento para a representação
dos Coordenadores de Projetos de Extensão e dois assentos para a representação dos Servidores Técnico-
Administra�vos em Educação. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a Senhora
Presidente cumprimentou os presentes e solicitou anuência do Plenário para que a servidora Ana Hérica
Brasil Figueiredo par�cipasse da sessão na condição de convidada. A par�cipação da convidada foi
aprovada por unanimidade. Destaca-se que a convidada não terá direito nem a voz nem a voto. A seguir,
a Senhora Presidente declarou aberta a sessão e apresentou os itens da pauta encaminhada previamente
aos Conselheiros. Não havendo manifestações, a Presidência colocou a pauta em votação, sendo
aprovada por unanimidade. II. APROVAÇÃO DA ATA. A Presidência, após informar que
foi enviada previamente aos Conselheiros a ata da 16ª sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (Consepe), colocou a matéria em discussão. Não havendo manifestações,
a ata supracitada foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. III. ORDEM DO DIA. 1.
Processos de progressão funcional. 2. Processos de estágio probatório. A Presidência propôs que os
processos fossem apreciados em bloco. Com a anuência do Plenário, a Senhora Presidente apresentou a
matéria aos presentes. Processos de progressão funcional: a) 23282.002456/2022-12 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Silas
Primola Gomes; b) 23282.001601/2022-30 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe
C para Adjunto nível III da classe C, da docente Izabel Larissa Lucena Silva; c) 23282.000614/2022-91 -
Progressão Funcional, de Professor Associado nível II da classe D para Associado nível III da classe D, da



docente Maria Vilma Coelho Moreira Faria; d) 23282.016941/2021-84 - Progressão Funcional, de
Professor Associado nível III da classe D para Associado nível IV da classe D, da docente Samia Nagib
Maluf; e) 23282.017552/2021-76 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para
Adjunto nível III da classe C, do docente Marcelo Dario dos Santos Amaral; f) 23282.001724/2022-71 -
Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do
docente Ricardino Jacinto Dumas Teixeira; g) 23282.000926/2022-03 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Ana Carolina da Silva Pereira; h)
23282.001902/2022-63 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, do docente Roberth Fagundes de Souza; i) 23804.000323/2022-67 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Lavinia
Rodrigues de Jesus; j) 23282.000422/2022-85 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da
classe A para Adjunto nível II da classe A, da docente Andressa Suelly Saturnino de Oliveira; k)
23282.002508/2022-42 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto II da classe C para Adjunto III da
classe C, do docente Geocleber Gomes de Sousa; l) 23282.002919/2022-38 - Promoção Funcional, de
Professor Professor Adjunto II da Classe A para Adjunto I da Classe C, da docente Antonia Suele de Souza
Alves Pereira; m) 23282.001734/2022-14 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C
para Adjunto nível III da classe C, do docente Evaldo Ribeiro Oliveira; n) 23282.000386/2022-50 -
Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do
docente Lucas Marcelo Tomaz de Sousa; o) 23804.001803/2021-64 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Lucilene Rezende Alcanfor; p)
23282.412188/2020-73 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto
nível III da classe C, do docente João Philipe Macedo Braga; q) 23282.002803/2022-07 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente
Geranilde Costa e Silva; r) 23282.001154/2022-19 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da
classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Ivan Costa Lima; s) 23282.000224/2022-11 -
Progressão Funcional, de de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da
docente Janaína Campos Lobo; t) 23282.000387/2022-02 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto
nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente Jon Anderson Machado Cavalcante; u)
23282.000615/2022-36 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, da docente Joana Elisa Röwer; v) 23282.006236/2022-50 - Progressão Funcional, de
Professor Associado nível II da classe D para Associado nível III da classe D, da docente Emilia Soares
Chaves Rouberte; w) 23282.003762/2022-68 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da
classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Kaline Girão Jamison; x) 23282.003550/2022-81 -
Progressão Funcional, de Professor Associado nível II da classe D para Associado nível III da classe D, da
docente Mônica Regina Silva de Araújo; y) 23282.004687/2022-52 - Progressão Funcional, de Professor
Associado nível I da classe D para Associado nível II da classe D, do docente Cícero Saraiva Sobrinho; z)
23282.003249/2022-77 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado
nível II da classe D, da docente Artemis Pessoa Guimarães; aa) 23282.015709/2021-29 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Eveline
Pinheiro de Aquino; bb) 23282.001521/2022-84 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da
classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Fabio Fernandes Torres; cc) 23282.002238/2022-70
- Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do
docente Sérgio Servilha de Oliveira; dd) 23804.000365/2022-06 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente Emanuel Alberto Cardoso
Monteiro; ee) 23282.004042/2022-10 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C
para Adjunto nível III da classe C, do docente Luís Gustavo Chaves da Silva; ff) 23804.000313/2022-21 -
Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do
docente Eric Brasil Nepomuceno; gg) 23282.006188/2022-08 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Meire Virgínia Cabral Gondim;
hh) 23804.000700/2022-68 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, do docente Cláudio André de Souza; ii) 23282.004789/2022-78 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Leilane
Barbosa de Sousa; jj) 23804.000344/2022-82 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da
classe C para Adjunto nível II da classe C, do docente Ricardo Matheus Benedicto ; kk)
23282.005574/2022-74 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto



nível II da classe C, do docente Francisco Olimpio Moura Carneiro ; ll) 23804.001929/2021-39 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Cris�ane
Santos Souza; mm) 23282.007393/2022-82 - Progressão Funcional, de Professor Assistente nível I da
classe B para Assistente nível II da classe B, da docente Janaina Barbosa Almada; nn)
23282.006229/2022-58 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, do docente Rafael Antunes Almeida; oo) 23282.005033/2022-46 - Progressão
Funcional, de Professor Auxiliar nível I da classe A para Auxiliar nível II da classe A, do docente Adller
Gonçalves Costa Barreto; pp) 23282.002910/2022-27 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II
da classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Rafael Jorge Pontes Diógenes; qq)
23282.001388/2022-66 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado
nível II da classe D, da docente Rafaella Pessoa Moreira. Processos de estágio probatório: a)
23282.002034/2022-39 - Aprovação em estágio probatório do docente Aurélio Wildson Teixeira de
Noronha; b) 23282.015762/2021-20 - Aprovação em estágio probatório da docente Eysler Gonçalves
Maia Brasil; c) 23282.004021/2022-02 - Aprovação em estágio probatório da docente Rebeca Magalhães
Pedrosa Rocha; d) 23282.004882/2022-82 - Aprovação em estágio probatório do docente Luiz Mar�ns de
Araújo Júnior ; e) 23282.005113/2022-00 - Aprovação em estágio probatório do docente Adller Gonçalves
Costa Barreto. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou em
votação o bloco das aprovações ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que foi
homologado pela maioria dos presentes registrando-se a abstenção das Conselheiras Mônica Regina Silva
de Araújo, em seu respec�vo processo, e Andrea Gomes Linard, no processo referente ao docente Sérgio
Servilha de Oliveira. 3. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 149, de 25 de abril de 2022, que
reedita, com alterações, a Resolução nº 48/2018/Consuni, de 18 de dezembro de 2018, que reeditou,
com alterações, a Resolução nº 47/2016/Consuni, de 19 de dezembro de 2016, que aprovou ad
referendum a criação do Curso de Graduação em Relações Internacionais, Bacharelado, regime
semestral, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), bem
como seu respec�vo projeto pedagógico. Processo nº 23282.009603/2016-29. Relatoria: Andrea
Gomes Linard. A Presidência passou a palavra à Relatora, Andrea Gomes Linard, que apresentou a
matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito, registrando: (i) a necessidade de
reordenamento dos documentos no processo; (ii) a supressão de documentos repe�dos; e (iii) a inserção
de um relatório do Conselho da Unidade que apresente explicitamente todas as adequações feitas ao
projeto pedagógico para atender a Resolução nº 04/2017 do Conselho Nacional de Educação, que ins�tui
as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Relações Internacionais na modalidade
bacharelado. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a
matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 149, de 25 de abril de 2022, que reedita, com
alterações, a Resolução nº 48/2018/Consuni, de 18 de dezembro de 2018, que reeditou, com alterações,
a Resolução nº 47/2016/Consuni, de 19 de dezembro de 2016, que aprovou ad referendum a criação do
Curso de Graduação em Relações Internacionais, Bacharelado, regime semestral, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), bem como seu respec�vo projeto
pedagógico, foi homologada por unanimidade. 4. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 151,
de 13 de maio de 2022, que aprova o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de
graduação na modalidade a distância da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2022.2. Processo nº 23282.004425/2022-98. Relatoria:
Vandilberto Pereira Pinto. A Presidência passou a palavra ao Relator, Vandilberto Pereira Pinto, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações
e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução
Consepe/Unilab nº 151, de 13 de maio de 2022, que aprova o calendário acadêmico, no regime
semestral, dos cursos de graduação na modalidade a distância da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2022.2, foi homologada por
unanimidade. 5. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 152, de 17 de maio de 2022, que
aprova o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de graduação da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2021. Processo nº
23282.006941/2021-76. Relatoria: Luis Miguel Dias Caetano. A Presidência passou a palavra à Relatora
ad hoc do processo, Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que apresentou a matéria ao Plenário,
manifestando Parecer favorável ao pleito. Em seguida o Conselheiro Midana Cá abordou a questão de,
em anos anteriores, muitos estudantes não terem par�cipado da semana da África devido a um choque



desta com outro evento, e que este ano muitos não puderam par�cipar de algumas a�vidades devido o
dia 26 de maio ter sido dia le�vo, e muitos professores não terem liberado os alunos. O Conselheiro
propôs que essa semana seja livre de aulas para que, assim, todos possam par�cipar. A Presidência
agradeceu a contribuição do Conselheiro e, por questão de ordem, explicou que esta não cabia para essa
pauta por se tratar de calendário acadêmico já cumprido, referente ao ano le�vo 2021, aproveitando a
oportunidade, entretanto, para passar a questão apresentada para a Pró-Reitora de Graduação, Rosalina
Semedo de Andrade Tavares. Em seguida, a Pró-Reitora de Graduação informou que levará
essa questão para apreciação na Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e agradeceu pela contribuição do
Conselheiro. Não havendo mais manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou
a matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 152, de 17 de maio de 2022, que aprova o
calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de graduação da Unilab para o ano le�vo de
2021, foi homologada por unanimidade. 6. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 153, de 24 de
maio de 2022, que aprovou a seleção da Docente Elisangela André da Silva Costa, lotada no Ins�tuto de
Ciências Exatas e da Natureza (ICEN), para a Coordenação Ins�tucional do Programa de Residência
Pedagógica na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo
nº 23282.006920/2022-31. Relatoria: Elisabeth Linhares Catunda. A Presidência passou a palavra à
Relatora ad hoc do processo, Andrea Gomes Linard, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando
Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a
Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 153, de 24 de maio de 2022,
que aprovou a seleção da Docente Elisangela André da Silva Costa, lotada no Ins�tuto de Ciências Exatas
e da Natureza (ICEN), para a Coordenação Ins�tucional do Programa de Residência Pedagógica na Unilab,
foi homologada por unanimidade. 7. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 154, de 24 de maio
de 2022, que aprovou a seleção do Docente Elcimar Simão Mar�ns, lotado no Ins�tuto de Ciências
Exatas e da Natureza (ICEN), para a Coordenação Ins�tucional do Programa Ins�tucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab). Processo nº 23282.006877/2022-12. Relatoria: Wânia Miranda Araújo da Silva. A Presidência
passou a palavra à Relatora, Wânia Miranda Araújo da Silva, que apresentou a matéria ao Plenário,
manifestando Parecer favorável ao pleito, sugerindo a inclusão das fichas de inscrição dos candidatos no
processo. Não havendo manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a
matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 154, de 24 de maio de 2022, que aprovou a seleção
do Docente Elcimar Simão Mar�ns, lotado no Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN), para a
Coordenação Ins�tucional do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Unilab,
foi homologada por unanimidade. 8. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 155, de 26 de maio
de 2022, que aprovou a distribuição das vagas ociosas do processo sele�vo Sisu 2022.1 para as
modalidades de transferência de outras IES, Portador de Diploma e Mudança Interna de Curso
(Reopção). Processo nº 23282.008409/2022-74. Relatoria: Rosalina Semedo de Andrade Tavares. A
Presidência passou a palavra à Relatora do processo, Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Em seguida, a Conselheira
Antônia Suele de Souza Alves Pereira ques�onou qual o total de vagas a que se refere esta Resolução. Em
resposta ao ques�onamento, a Relatora informou que o total de vagas é de 206 vagas. Não havendo mais
manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A
Resolução Consepe/Unilab nº 155, de 26 de maio de 2022, que aprovou a distribuição das vagas ociosas
do processo sele�vo Sisu 2022.1 para as modalidades de transferência de outras IES, Portador de
Diploma e Mudança Interna de Curso (Reopção), foi homologada pela maioria dos presentes,
registrando-se uma abstenção. 9. Processo nº 23282.008339/2022-54. Relatoria: Rosalina Semedo de
Andrade Tavares: a) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 156, de 26 de maio de 2022, que
aprovou a oferta de vagas novas para o Edital de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) referente ao período 2022.1, a serem ofertadas por
meio do Sisure, nos cursos de graduação presencial. b) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº
159, de 10 de junho de 2022, que aprovou a oferta de vagas novas para o Edital de Ações Afirma�vas
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) referente ao período
2022.1, a serem ofertadas por meio do Sisure, nos cursos de graduação presencial. Antes de passar a
palavra à Relatora, a Presidência explicou que esse processo possui duas partes que tratam de
um mesmo assunto, tendo sido emi�do um único parecer, e sugeriu a apreciação da matéria em bloco. A
Presidência passou a palavra à Relatora do processo, Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que



apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. A conselheira Luma
Nogueira de Andrade, como membro do Comitê de Acompanhamento das Polí�cas de Ações Afirma�vas
(Capaf), ressaltou que existe uma cobrança para que essas deliberações sobre vagas passem, de fato, pelo
Capaf para que possam ser analisadas por quem entende diretamente dessas polí�cas afirma�vas. A
Conselheira apontou, também, para a questão das vagas do Sistema de Seleção U�lizando os Resultados
do Enem (Sisure) não contemplarem completamente as reivindicações do Capaf, devido parte das
populações contempladas na Resolução Consuni/Unilab nº 40 necessitarem de outra forma de seleção
porque rejeitam a do Enem; e destacou que na universidade já houve seleções dessa natureza para os
povos indígenas, povos quilombolas, citando também a seleção para os estudantes estrangeiros. A
Relatora agradeceu as pontuações feitas pela Conselheira, e explicou que a proposta de distribuição de
vagas tratada nesta pauta considera as vagas cadastradas no sistema e-MEC, a par�r das quais foi feita
uma proposta de 15% para as ações afirma�vas. A Relatora explanou, ainda, que a proposta foi
apresentada aos ins�tutos e, após o retorno destes, percebeu-se que alguns cursos não �nham atendido
todas as categorias, momento em que foi feita a consulta ao Capaf, através da Coordenação de Direitos
Humanos e Ações Afirma�vas e, após o retorno desta, a proposta foi reajustada para que contemplasse
todas as categorias. A Conselheira Luma Nogueira de Andrade informou que os membros do Capaf não
foram convocados para se reunir e tratar sobre essa consulta. A Presidência explicou que, nos autos do
processo, o documento que trata desta consulta par�u da presidência do Capaf, a qual tem a prerroga�va
da resposta como presidente, e que se os membros do Capaf  não concordam com a resposta é
necessário fazer esse ques�onamento à pessoa responsável para que esta possa responder, tendo em
vista que, no Consepe fica apenas o registro do ques�onamento. Não havendo mais manifestações e com
a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. As Resoluções supracitadas
foram homologadas pela maioria dos presentes, registrando-se uma abstenção. 10. Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 157, de 26 de maio de 2022, que aprovou o número de vagas a serem
ofertadas para o ingresso no semestre 2022.2 (Sisu) nos cursos de graduação da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.008338/2022-18.
Relatoria: Rosalina Semedo de Andrade Tavares. A Presidência passou a palavra à Relatora do processo,
Rosalina Semedo de Andrade Tavares, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer
favorável ao pleito. O Conselheiro Juan Carlos Alvarado Alcócer ques�onou a diferença entre a
quan�dade de vagas para os cursos de Agronomia e Engenharia de Energias. A Relatora explicou que
estas são vagas da Unilab que estão cadastradas e autorizadas no sistema e-MEC, e que foram indicadas
pelos ins�tutos e pelos próprios cursos nos seus Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), e que essa
quan�dade foi definida com base na Resolução Consuni/Unilab nº 40 que prevê que as vagas ofertadas
pelo Sisu sejam de até 55% das vagas cadastradas no sistema e-MEC. Não havendo mais manifestações e
com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução
Consepe/Unilab nº 157, de 26 de maio de 2022, que aprovou o número de vagas a serem ofertadas para
o ingresso no semestre 2022.2 (Sisu) nos cursos de graduação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi homologada por unanimidade. 11. Homologação
da Resolução Consepe/Unilab nº 158, de 03 de junho de 2022, que aprovou o número de vagas a serem
ofertadas para o ingresso no semestre 2022.2, mediante Processo Sele�vo, para os Cursos de
Graduação a distância em Licenciatura em Língua Portuguesa e Licenciatura Interdisciplinar em
Ciências da Natureza da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Processo nº 23282.008521/2022-13. Relatoria: Carlos Alberto Muniz. A Presidência passou a palavra ao
Relator do processo, Carlos Alberto Muniz, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer
favorável ao pleito. O Conselheiro Midana Cá ques�onou sobre a possibilidade de haver oferta de cursos
a distância para os estudantes internacionais ou se seria possível criar um polo no exterior. O Conselheiro
Allberson Bruno de Oliveira Dantas explicou que a par�cipação de estudantes internacionais nos cursos
da Universidade Aberta do Brasil (UAB) é complicada porque a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) ainda não permite polos fora do Brasil, e o mecanismo de seleção é
todo feito através dela, de modo que seria necessário fazer um convite à Capes para preparar um edital
para trazer as pessoas para o Brasil ou tentar colocar um polo no país de origem. O Conselheiro informou,
ainda, que já houve essa tenta�va junto à Capes, porém como foi em um momento de corte de verbas
não foi possível dar andamento, e ressaltou que vai levar essa questão para o Ins�tuto de Educação a
Distância (IEAD) para verificar o que pode ser feito nesse sen�do. A Presidência explicou que a
metodologia da UAB possui alguns critérios segundo os quais, muitas das vezes, o aluno precisaria estar



presente no polo, e , dessa forma, não teria como ter um aluno internacional nesses cursos a distância
em Redenção ou em Limoeiro, por esta razão não é possível incluir os alunos internacionais nesse
processo no momento. Não havendo mais manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a
Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução Consepe/Unilab nº 158, de 03 de junho de 2022,
que aprovou o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no semestre 2022.2, mediante
Processo Sele�vo, para os Cursos de Graduação a distância em Licenciatura em Língua Portuguesa e
Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi homologada por unanimidade. 12. Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 150, de 10 de maio de 2022, que aprova o Regimento Interno do Comitê
de É�ca em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.012756/2021-11. Relatoria: Allberson Bruno de
Oliveira Dantas. A Presidência passou a palavra ao Relator, Allberson Bruno de Oliveira Dantas, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações
e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução
Consepe/Unilab nº 150, de 10 de maio de 2022, que aprova o Regimento Interno do Comitê de É�ca em
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab), foi homologada por unanimidade. 13. Atos norma�vos para revogação I.
Processo nº 23282.006514/2021-98. Relatoria: Luma Nogueira de Andrade: a) Revogação da Resolução
ad referendum Consepe nº 13, de 23 de agosto de 2019, que aprova alterações na Resolução nº
27/2019/Consuni, de 14 de maio de 2019, que aprova a criação e o Projeto Pedagógico do Curso de
Pós-Graduação lato sensu, Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional, na modalidade a
distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). II.
Processo nº 23282.006108/2021-25. Relatoria: Vandilberto Pereira Pinto: b) Revogação da Resolução nº
20/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o relatório final do curso de Pós-Graduação
lato sensu, em nível de Especialização em Gestão em Saúde, turma 2017.1, na modalidade a distância,
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). c) Revogação da
Resolução nº 21/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o relatório final do curso de
Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em Gestão em Saúde, turma 2017.2, na
modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab). d) Revogação da Resolução nº 22/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o
relatório final do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em Gestão Pública
Municipal, turma 2016.2, na modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). e) Revogação da Resolução nº 23/2019/Consepe, de 17 de outubro
de 2019, que aprova o relatório final do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização
em Gestão de Pública Municipal, turma 2017.1, na modalidade a distância, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). f) Revogação da Resolução nº
24/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o relatório final do curso de Pós-Graduação
lato sensu, em nível de Especialização em Gestão de Pública Municipal, turma 2017.2, na modalidade a
distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). g)
Revogação da Resolução nº 25/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o relatório final
do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em Gestão Pública, turma 2017.2, na
modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab). h) Revogação da Resolução nº 26/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o
relatório final do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em Gestão Pública,
turma 2017.1, na modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab). i) Revogação da Resolução nº 27/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019,
que aprova o relatório final do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em
Gestão Pública, turma 2016.2, na modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). j) Revogação da Resolução nº 28/2019/Consepe, de 17 de
outubro de 2019, que aprova o relatório final do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de
Especialização em Saúde da Família, turma 2016.2, na modalidade a distância, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). k) Revogação da Resolução nº
29/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o relatório final do curso de Pós-Graduação
lato sensu, em nível de Especialização em Saúde da Família, turma 2017.1, na modalidade a distância,
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). l) Revogação da



Resolução nº 30/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o relatório final do curso de
Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em Saúde da Família, turma 2017.2, na
modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab). m) Revogação da Resolução nº 31/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o
relatório final do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em Saúde da Família,
turma 2017.2, na modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab). n) Revogação da Resolução nº 32/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019,
que aprova o relatório final do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em
Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energé�cos, turma 2017.2, na modalidade a distância, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). o) Revogação da
Resolução nº 33/2019/Consepe, de 17 de outubro de 2019, que aprova o relatório final do curso de
Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e
Energé�cos, turma 2017.2, na modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). p) Revogação da Resolução nº 36/2019/Consepe, de 16 de setembro
de 2020, que aprova o Relatório Final do curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de
Especialização, em Saúde da Família, turma 2018.2, modalidade a distância, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). q) Revogação da Resolução nº
37/2019/Consepe, de 16 de setembro de 2020, que aprova o Relatório Final do curso de Pós-Graduação
lato sensu, em nível de Especialização, Gestão em Saúde, turma 2018.2, modalidade a distância, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Considerando que será
emi�da uma única Resolução para a revogação de todos os atos, as matérias foram apreciadas em bloco.
A Relatora Luma Nogueira de Andrade apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável
ao pleito, destacando a questão da demora nos trâmites processuais, tomando como exemplo o processo
que ficou sob sua relatoria, manifestando sua preocupação a respeito dessa demora, tendo em vista que
há sempre a orientação de que determinadas demandas ocorram através de processo. Em seguida,
o Relator Vandilberto Pereira Pinto apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao
pleito. Não havendo manifestações e com a anuência do Plenário, a Presidência colocou em votação o
bloco dos atos norma�vos para revogação, o qual foi aprovado por unanimidade. 14. Proposta de
Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 7, de 16 de maio de 2011, que cria o Comitê de
É�ca em Pesquisa, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Processo nº 23282.017299/2021-51. Relatoria: Allberson Bruno de Oliveira Dantas. A
Presidência passou a palavra ao Relator, Allberson Bruno de Oliveira Dantas, que apresentou a matéria ao
Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações e com a anuência dos
Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A proposta de Resolução que reedita, com
alterações, a Resolução nº 7, de 16 de maio de 2011, que cria o Comitê de É�ca em Pesquisa, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi homologada por
unanimidade. 15. Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 37, de 17 de
dezembro de 2013, que aprova o Regimento Interno da Comissão de É�ca em Experimentação Animal
(CEEA), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.017272/2021-68. Relatoria: Segone Ndangalila Cossa . A Presidência apresentou a matéria e
passou a palavra ao Relator, Segone Ndangalila Cossa, que apresentou a matéria ao Plenário,
manifestando Parecer favorável ao pleito. O Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas destacou que
no ar�go 20 da referida Resolução deve constar "Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão", e não
"Conselho Universitário" como está na minuta. Não havendo mais manifestações e com a anuência dos
Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A proposta de Resolução que reedita, com
alterações, a Resolução nº 37, de 17 de dezembro de 2013, que aprova o Regimento Interno da Comissão
de É�ca em Experimentação Animal (CEEA), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab), foi aprovada por unanimidade. 16. Proposta de Resolução que aprova o
Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Lato Sensu - Ano Le�vo de 2022 - Semestres Le�vos 2022.1 e
2022.2 da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo:
23282.013346/2021-97. Relatoria: Vandilberto Pereira Pinto. A Presidência passou a palavra ao Relator,
Vandilberto Pereira Pinto, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao
pleito, destacando a necessidade de alteração no anexo da referida Resolução, passando o dia 1º de
novembro a constar como dia le�vo normal, de modo que o mês de novembro passa a contar com 25
dias le�vos, e o total de dias le�vos passa a ser 135 dias. Não havendo manifestações e com a anuência



dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A proposta de Resolução que aprova o
Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Lato Sensu - Ano Le�vo de 2022 - Semestres Le�vos 2022.1 e
2022.2 da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi aprovada
por unanimidade. 17. Proposta de Resolução que aprova o Regimento Interno do Curso de Graduação
em Farmácia, do Ins�tuto de Ciências da Saúde, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo: 23282.005736/2021-93. Relatoria: Antonia Suele de Souza
Alves Pereira. A Presidência passou a palavra à Relatora, Antonia Suele de Souza Alves Pereira, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações
e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A proposta de
Resolução que aprova o Regimento Interno do Curso de Graduação em Farmácia, do Ins�tuto de Ciências
da Saúde, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi aprovada
por unanimidade. 18. Indicação de membro para a Câmara de Graduação. Processo nº
23282.002293/2022-60. A Presidência apresentou a matéria ao Plenário e, após deliberação, o docente
Valdilberto Pereira Pinto foi indicado para compor a Câmara de Graduação. Não havendo manifestações e
com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por
unanimidade. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS . a) o Conselheiro Juan Carlos Alvarado Alcócer
informou que: (i) a Pós-Graduação está enfrentando um problema no Sistema Integrado de Gestão de
A�vidades Acadêmicas (SIGAA), e que se trata de um problema recorrente que geralmente acontece
no início do semestre e ques�onou sobre o pagamento a ser feito pela universidade referente ao SIGAA.
A Presidência explicou que a universidade não dispõe de recurso suficiente para realizar o pagamento
neste momento, contudo estão sendo feitas trata�vas para que isso ocorra, ressaltando, ainda, que está
em andamento o concurso para a seleção de novos Técnicos em Tecnologia da Informação, o que
também poderá contribuir para solucionar o problema; e (ii) abordou a questão da dificuldade que se
enfrenta ul�mamente para u�lizar os recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (Proap) e cogitou
a possibilidade de uma reunião entre os Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação e a Reitoria para
tratar sobre esses recursos. A Presidência sugeriu que, enquanto representante dos Coordenadores dos
Cursos de Pós-Graduação, o Conselheiro encaminhe a demanda para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (Proppg), a qual fará os devidos encaminhamentos. O Conselheiro Juan Carlos Alvarado
Alcócer informou que já havia feito esse encaminhamento, ao que a Presidência informou que nesse
contexto, caso haja a necessidade de reunião com a Reitoria esta será realizada, considerando que se
deve observar a competência para tratar dessa questão. Em seguida, o Conselheiro Valdilberto Pereira
Pinto, na condição de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação subs�tuto, explicou que na presente data
ocorreu uma reunião entre algumas coordenações, a Proppg e a Proadi para tratar sobre o Proap,
pontuando que foi proposta uma reunião entre a Proppg, a Proadi e o setor de Auditoria a fim de definir
o fluxo processual referente a esta questão do pagamento do Proap, tendo em vista que a Proppg não
possui um setor que realiza pagamento. A Presidência reforçou que a Reitoria é completamente favorável
a autonomia de cada programa em relação à u�lização de seu recurso Proap, e que é o Colegiado quem
decide como u�lizar este recurso, devendo-se respeitar essa decisão, pois, caso o recurso seja gasto em
algo que não deveria, o Colegiado irá responder, destacando que no decorrer do processo haverá a
devida instrução sobre como essa verba deve ser gasta; b) a Conselheira Luma Nogueira de Andrade: (i)
manifestou sua preocupação a respeito do Sistema Integrado de Gestão de Eleição (SIGEleição),
informando que recentemente houve processo eleitoral no Ins�tuto de Humanidades (IH) realizado
através deste sistema, no qual ocorreram problemas técnicos, tendo sido realizada uma consulta à
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) para verificar o que ocorreu e se seria possível validar o
processo eleitoral, porém, como não houve retorno o referido processo foi anulado, de modo que será
necessário realizar um novo processo eleitoral; (ii) informou que outro problema percebido no IH são os
editais para seleção de professor subs�tuto que tem nível de doutorado e são selecionados para ganhar
como mestres, pois isso não está sendo bem visto e tem sido muito cri�cado; (iii) apresentou uma
solicitação dos estudantes, principalmente os estudantes do IH, que é a ausência de ônibus nos horários
de maior fluxo e destacou que os estudantes solicitaram o retorno da parada no obelisco; e (iv) informou
que o Grupo de Trabalho (GT) que está tratando sobre a carga horária docente realizou uma audiência, na
qual a par�cipação dos docentes e as contribuições foram muito posi�vas; c) o Conselheiro Francisco
Diego Soares de Sousa abordou a questão dos ônibus intercampi que não possuem mais as rotas
individuais para cada campus, o que ocasiona a superlotação e os atrasos dos estudantes, que para
chegar em um campus precisam passar pelos demais por conta da maneira como é realizada a rota



atual. A Presidência explicou que este espaço, das comunicações dentro da sessão do Consepe, não é o
local adequado para fazer essa solicitação, considerando que o que é apresentado fica somente no
âmbito de informação disponibilizada, e ressaltou que é importante que seja tomada a ação efe�va de
fazer a solicitação ao setor competente, sugerindo inclusive que esse informa�vo seja materializado em
uma solicitação ao setor responsável que é a Coordenação de Serviços Operacionais (CSO). V.
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  A Senhora Presidente: a) informou que o Senhor Reitor encontra-se
em missão ins�tucional em Brasília durante esta semana, tendo feito muitas viagens durante o mês de
junho tentando ar�cular algumas ações que envolvem captação de recursos e a organização das ações
ins�tucionais da Unilab, indo também à Bahia para a organização de algumas ações que envolvem o
campus dos Malês e a Universidade Aberta do Brasil (UAB); b) comunicou que o programa Merendeiras
do Brasil será finalizado no próximo domingo e que está sendo um sucesso, destacando que entre os
intervalos do programa está sendo divulgado um breve vídeo sobre a Unilab, e convidou os Conselheiros,
as Conselheiras e a comunidade acadêmica para que possam assis�r esse vídeo. A Senhora Presidente
ressaltou, ainda, que este programa foi pensado pela Unilab, na pessoa do Professor Roque do
Nascimento Albuquerque, e que as merendeiras que já saíram do programa estão sendo entrevistadas
por outras emissoras de grande porte, o que reflete o alcance do programa e da Unilab, e destacou que a
Universidade foi convidada para uma segunda edição do programa, e que há outros programas que, de
certa forma, estão tentando copiar a ideia, o que mostra a importância dessa ação para dar voz e vez às
pessoas que estavam invisibilizadas nas cozinhas das escolas públicas do Brasil, e hoje, elas podem
mostrar ao público que podemos sim ter uma comida de excelência em nossas escolas. V.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu aos
presentes e declarou encerrada a sessão às dezoito horas e vinte e quatro minutos. Para constar, eu,
Elizangela Bezerra Ferreira, Secretária ad hoc do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, lavrei a
presente ata, assinada por mim, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos Conselheiros.

Documento assinado eletronicamente por CLEBIA MARDONIA FREITAS RABELO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/09/2022, 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 HILANA DAYANA DODOU, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 14/09/2022, 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 ROBERTH FAGUNDES DE SOUZA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/09/2022, 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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/09/2022, 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 ALLBERSON BRUNO DE OLIVEIRA DANTAS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 14/09/2022, 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 Vandilberto Pereira Pinto, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 14/09/2022, 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 VIOLETA MARIA DE SIQUEIRA HOLANDA,
COORDENADOR(A) DE PÓS-GRADUAÇÃO, em 14/09/2022, 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 CLAUDIA RAMOS CARIOCA, VICE-REITOR(A), em
14/09/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE LOPES PINHEIRO, PRÓ-REITOR(A) DE
PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO, em 14/09/2022, 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 CARLOS ALBERTO MUNIZ, TÉCNICO EM ASSUNTOS
EDUCACIONAIS, em 14/09/2022, às 14:46, 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 ANDREA GOMES LINARD, PROFESSOR TITULAR-LIVRE
MAG SUPERIOR, em 14/09/2022, 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.

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 14/09/2022, às 17:11, 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 ELIZANGELA BEZERRA FERREIRA, CHEFE DO SERVIÇO DE
SECRETARIA, em 14/09/2022, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0533653 e
o código CRC 4DF06797.
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