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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos dezoito dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e quinze minutos, no
Campus da Liberdade, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 79ª sessão ordinária
do Conselho Universitário (Consuni), sob a Presidência do Senhor Reitor, Roque do Nascimento
Albuquerque, e com a presença dos seguintes conselheiros: Cláudia Ramos Carioca (Vice-
Reitora); Thiago Moura de Araújo (Diretor do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Maria Cris�ane Mar�ns de
Souza (Diretora do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Léia Cruz de Menezes
Rodrigues (Diretora do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Ramon Souza Capelle de Andrade (Vice-
Diretor do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês), presente por
videoconferência; José Weyne de Freitas Sousa (Diretor do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Maria
Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Mírian Sumica Carneiro
Reis (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); Maria Leidiane Tavares Freitas (suplente da
representante docente do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Jocélia Maria de Oliveira Melo (pela
representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação), presente por videoconferência;
Jorge Fernando Lodna e Habna Luís Nhanque (presente por videoconferência), pela representação
Discente. Ausências jus�ficadas: Jober Fernando Sobczak e Michel Lopes Grangeiro (respec�vamente,
Diretor e Vice-Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Jairo Domingos de
Morais (representante docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Susana Churka Blum e Silas Prímola
Gomes (respec�vamente, �tular e suplente pela representação docente do Ins�tuto de Desenvolvimento
Rural); Helka Sampaio Ramos e Vicente Araújo Silva Filho (respec�vamente, �tular e suplente pela
representação dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação); e Maria Josélia Gomes dos Santos,
representante discente. Conselheiros ausentes: Sandra Dam Adelino Bap�sta Bifa e Mirian Brito da
Penha, pela representante discente. Encontram-se vagos: um assento para a direção do Ins�tuto de
Humanidades; um assento para a representação docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas; um
assento para a representação docente do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável; 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, o Senhor Presidente
cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. A seguir, deu as boas vindas ao Conselheiro Jairo
Domingos de Morais, representante docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS), e ao Conselheiro
Ramon Souza Capelle de Andrade, Vice-Diretor do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos
Malês. Na sequência, o Senhor Presidente apresentou os itens da pauta encaminhada previamente aos
Conselheiros. Não havendo manifestação, a Presidência colocou a pauta em votação, sendo aprovada por
unanimidade. II. APROVAÇÃO DE ATA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO: O Senhor Presidente, após
informar que fora enviada previamente aos Conselheiros a ata da 78ª sessão ordinária do Consuni,
submeteu-a a discussão do Plenário. Não havendo manifestação, e com a anuência dos presentes,
colocou a ata em votação, a qual foi aprovada por unanimidade.  III. ORDEM DO DIA. Expedientes.
1. Homologação da Resolução Consuni/Unilab nº 85, de 26 de julho de 2022, que aprova, ad
referendum do Conselho Universitário, a criação do Polo Associado de Catu/BA. Processo nº
23282.017550/2021-87. Relatoria: Mara Rita Duarte de Oliveira.  O Senhor Presidente apresentou a
matéria aos Conselheiros e passou a palavra à Relatora, Mara Rita Duarte de Oliveira, que apresentou seu
Parecer, sendo favorável à homologação do item pautado. A Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis
informou que: a) era favorável à oportunidade de tornar o acesso à educação superior mais democrá�co;



11/10/2022 16:14 SEI/UNILAB - 0551070 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=622709&infra_sist… 2/5

b) a comunidade dos Malês recebeu com surpresa o avanço nas trata�vas em relação ao polo de
educação a distância de Catu; c) tomou conhecimento de uma carta manifesto que circula no município
de Catu, na qual a população ques�ona a implantação do polo ocorrer sem um diálogo prévio com a
comunidade local, e indica que a única biblioteca pública de Catu será desmobilizada para implantação
do polo; e d) tomou conhecimento por meio das redes sociais que para a instalação do polo foi alocado
um recurso de um milhão de reais, sendo que o Campus dos Malês está funcionando precariamente.
A Relatora explicou que o polo associado começa de uma cooperação técnica e que futuramente poderá
vir a se tornar um campus, a depender do desenvolvimento da Universidade no espaço em que ela se
cons�tui; e que o polo associado de Catu oferecerá educação na modalidade a distância. O Senhor
Presidente prestou as seguintes explicações: a) quanto à carta e à publicização da instalação do polo na
cidade de Catu informou que: houve um ato público municipal, no qual o diretor do Ins�tuto de
Humanidades e Letras do Campus dos Malês, professor Pedro Acosta Leyva, esteve presente; se
reuniu com a câmara de vereadores e par�cipou de uma solenidade pública na qual recebeu o �tulo de
cidadão catuense; par�cipou de entrevista na televisão e em rádios; e há cartas dos representantes da
população que solicitaram a instalação do polo; b) quanto à biblioteca, informou que irá aguardar as
explicações do poder público do município de Catu; c) quanto aos recursos para implantação do polo,
explicou que o valor des�nado é de um milhão e oitocentos mil reais, dos quais, até o momento, chegou
um Termo de Execução Descentralizada (TED) no valor de quinhentos mil reais, e que o recurso é oriundo
de emenda parlamentar. A Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis destacou a importância das
comunicações serem veiculadas nos meios de comunicações oficiais da Universidade. Não havendo novas
manifestações, e com a anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou a matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade. 2. Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a
Resolução Consuni/Unilab nº 63, de 22 de março de 2022, que dispõe sobre a criação de Polos
Associados de Apoio Presencial para Educação a Distância na Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.011057/2022-34. Relatoria: Antônio Carlos da
Silva Barros. O Senhor Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra ao Relator,
Antônio Carlos da Silva Barros, que apresentou a matéria ao Plenário, sendo favorável à aprovação do
pleito. Não havendo manifestações, e com a anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou a matéria
em votação, sendo aprovada por unanimidade. 3. Proposta de Resolução que ra�fica o Relatório Anual
de Gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), ano base 2021. Processo
nº 23282.003873/2019-79. Relatoria: Cláudia Ramos Carioca. O Senhor Presidente apresentou a matéria
aos Conselheiros e passou a palavra à Relatora do processo, Cláudia Ramos Carioca, que apresentou seu
Parecer, o qual foi favorável à aprovação da matéria pautada. Não havendo manifestações, e com a
anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 4. Proposta de Resolução que aprova a alteração da composição do Conselho de Unidade
Acadêmica do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA). Processo nº 23282.011506/2022-44.
Relatoria: Susana Churka Blum. O Senhor Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a
palavra ao Relator ad hoc, José Weyne de Freitas Sousa, que apresentou o Parecer da Relatora, Susana
Churka Blum, o qual foi favorável à aprovação do pleito. Não havendo manifestações, e com a anuência
do Plenário, o Senhor Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 5. Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução Consuni/Unilab nº 47,
de 16 de dezembro de 2021, que aprova a composição do Conselho do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável (IEDS). Processo nº 23282.012353/2022-52. Relatoria: Antônio Manoel
Ribeiro de Almeida. O Senhor 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, Antônio Manoel
Ribeiro de Almeida, o qual foi favorável à aprovação do pleito. Não havendo manifestações, e com a
anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou a matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 6. Processo nº 23282.007759/2022-13. Relatoria: José Weyne de Freitas Sousa: a)
Proposta de Resolução Complementar que dispõe sobre a criação da Secretaria de Governança,
Integridade e Transparência (SGIT) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) e dá outras providências; e b) Proposta de Resolução que aprova o Regimento
Interno da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Matéria que requer aprovação qualificada: 2/3 -
14 votos a favor . O Senhor Presidente apresentou à matéria ao Plenário e propôs que os itens "a" e "b"
fossem apreciados em bloco, sendo que o item "a" requer votação qualificada de dois terços (catorze
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votos) favoráveis. A seguir, passou a palavra ao Relator, José Weyne de Freitas Sousa, que apresentou seu
Parecer, o qual foi favorável à criação da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT) e à
aprovação de seu regimento interno. Não havendo manifestações, e com a anuência do Plenário,
o Senhor Presidente colocou o bloco em votação, sendo aprovado por unanimidade, registrando-se
quinze votos favoráveis. 7. Proposta de Resolução que regulamenta o processo de registro de diplomas
digitais de cursos de graduação de ins�tuições privadas não universitárias de ensino superior. Processo
nº 23282.007067/2022-75. Relatoria: Cláudia Ramos Carioca. Feita a apresentação da matéria ao
Plenário, o Senhor Presidente passou a palavra à Relatora, Cláudia Ramos Carioca. A Relatora apresentou
seu Parecer, o qual foi favorável à aprovação da matéria proposta. A Relatora apresentou o seguinte
destaque na redação do parágrafo primeiro do ar�go 7º: "§ 1º A cobrança de taxa, quando pra�cada, será
definida em Resolução do Conselho Universitário (Consuni), especificando o valor a ser cobrado."  Não
havendo manifestações, e com a anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou o bloco em votação,
sendo aprovado por unanimidade. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. Não houve inscritos. V.
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA. O Senhor Presidente realizou a leitura da “Carta do Conselho do
IHLM sobre Estrutura/Condições de Trabalho no Campus dos Malês”, que con�nha uma série de
ques�onamentos e a informação de que o conteúdo foi lido e aprovado por unanimidade na 63ª sessão
do Conselho de Unidade do Ins�tuto de Humanidades e Letras do Campus dos Malês (IHLM), e prestou
as seguintes explicações: a) quanto à falta de espaço para a realização das aulas: em despacho da
Reitoria, do dia 01/08/2022, no processo nº 23804.001107/2022-39, explicou que foi orientado que as
aulas fossem planejadas nos turnos matu�no, vesper�no e noturno e que, conforme pode ser
depreendido da leitura da carta, esse procedimento já é realizado pelas coordenações dos cursos do
IHLM há vários semestres; b) quanto às obras realizadas nos campi Ceará, informou que no ano passado
um parlamentar, via emenda, des�nou o montante de um milhão e oitocentos mil reais para o Campus
dos Palmares; complementou que os parlamentares do Ceará des�nam emendas parlamentares, via
Ministério da Educação, via emenda de bancada ou via emenda individual, para execução de projetos
específicos; e que em 2020, para execução em 2021, foram des�nados mais de dois milhões de reais para
a Unilab; c) informou que a Universidade não recebeu emenda de bancada da Bahia, porque a sede da
Universidade é no Ceará, mas que estão em diálogo com os parlamentares, a fim de contornar essa
situação; d) quanto à alocação dos recursos, elucidou que, quando de sua posse para o quadriênio 2021-
2025, conclamou a comunidade dos Malês a buscar alianças polí�cas, para que possam, juntamente com
a Reitoria, conseguir recursos para concluir as obras inacabadas, uma vez que a Universidade não possui
verba para executá-las; e) reconheceu que há problemas seríssimos no Campus dos Malês, os quais pôde
observar em visitas realizadas ao local, se solidarizou com a situação e socializou que a gestão, tão logo
viu a situação, envidou esforços e foram realizados reparos nos espaços e que há a autorização para
realização de licitação para contratação de uma empresa de manutenção predial para atender ao Campus
dos Malês; e informou que todas as vezes em que esteve no Ministério da Educação intercedeu pelo
referido Campus; f) quanto à des�nação de recursos do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA),
informou que, quando do recebimento do o�cio para indicar as prioridades para infraestrutura no ano de
2020, foi informado como prioridade número um o Campus dos Malês e como prioridade número dois o
Campus das Auroras. Porém, os recursos daquele ano foram des�nados ao Covid-19; a mesma ordem de
prioridade foi man�da para o ano de 2021; em 2022, para execução em 2023, foi inver�da a ordem de
prioridade, ou seja, o Campus das Auroras ficou como primeira prioridade e o Campus dos Malês ficou
como segunda prioridade. No ano de 2021 o pedido de orçamento foi atendido e foi des�nado o
montante de três milhões de reais para inves�mento, sendo que destes, dois milhões foram des�nados
ao Campus dos Malês. Explicou que, quando o recurso é oriundo do PLOA há uma autonomia da
Universidade para fazer remanejamento, porém, quando o recurso é oriundo de TED, deve ser u�lizado
especificamente para o que foi des�nado; que a Universidade recebeu um crédito no montante de
quatro milhões de reais para urbanização parcial do Campus das Auroras, porém, que foi oriundo de
intervenção polí�ca cearense; defendeu a importância da união interna e a necessidade de ar�culação
polí�ca com os parlamentares da Bahia, a fim de conseguirem recursos, via emenda parlamentar, para o
Campus dos Malês; destacou a dificuldade de administrar o Campus dos Malês, devido à distância da
sede, à falta de funções disponíveis para designação de servidores para assumirem cargo e função de
confiança e à falta de apoio na busca por recursos externos. O Conselheiro Ramon Souza Capelle de
Andrade reiterou a necessidade urgente de que haja disponibilização de salas para a oferta das disciplinas
dos cursos do IHLM no período noturno. A Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis: lamentou precisar
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buscar apoio polí�co para conseguir recurso, já que está previsto na cons�tuição federal; reconheceu o
esforço da gestão na resolução dos problemas de infraestrutura dos Malês; e indagou sobre a
possibilidade do Campus dos Malês ser colocado como primeira prioridade no PLOA 2022. O Senhor
Presidente informou que pode mudar a ordem de prioridade no PLOA 2022 e ra�ficou a importância
da união na busca por apoio parlamentar, a fim de conseguir recursos via emenda parlamentar,
para avançarem nas obras do Campus dos Malês. A Conselheira Mírian Sumica Carneiro Reis deixou
registrado o convite para o Reitor ir em outubro à Brasília, para buscar apoio nas bancadas. VI.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações, o Senhor Presidente encerrou a sessão
às dezesseis horas e quarenta e três 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 SUSANA CHURKA BLUM, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 11/10/2022, 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 LEIDIANE TAVARES FREITAS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/10/2022, 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 JORGE FERNANDO LODNA, Usuário Externo, em
11/10/2022, 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 JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 11/10/2022, 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 11/10/2022, 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 MICHEL LOPES GRANJEIRO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 11/10/2022, 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 ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, SUBSTITUTO(A), em 11/10/2022, 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 LUMA NOGUEIRA DE ANDRADE, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 11/10/2022, 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 CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 11/10/2022, 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 LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 11/10/2022, 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 JAIRO DOMINGOS DE MORAIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 11/10/2022, 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.
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Documento assinado eletronicamente por JOCELIA MARIA DE OLIVEIRA MELO, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 11/10/2022, às 14:57, 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 VICENTE ARAUJO SILVA FILHO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 11/10/2022, 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 CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 11/10/2022, às 16:09, 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 0551070 e
o código CRC 7D0ED4B5.
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