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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2022, às quatorze horas e quatorze minutos, no Campus da
Liberdade, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 18ª sessão ordinária do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), sob a presidência do Senhor Reitor Roque do Nascimento
Albuquerque, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Cláudia Ramos Carioca (Vice-
Reitora); Rosalina Semedo de Andrade Tavares (Pró-Reitora de Graduação); Carlos Henrique Lopes
Pinheiro (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação); Andrea Gomes Linard (Representante Docente do
Ins�tuto de Ciências da Saúde); Vandilberto Pereira Pinto (Representante Docente do Ins�tuto de
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Roberth Fagundes de Souza (suplente do Representante
Docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Clebia Mardonia Freitas Rabelo (Representante
Docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Allberson Bruno de Oliveira Dantas (Representante
Docente do Ins�tuto de Educação a Distância); Violeta Maria de Siqueira Holanda (Representante dos
Coordenadores de Curso de Pós-Graduação); Monalisa Valente Ferreira e Hilana Dayana
Dodou (Representante dos Coordenadores de Projetos de Extensão); Reinaldo Pereira de Aguiar e Carlos
Alberto Muniz (Representante dos Servidores Técnico-Administra�vos em Educação). Ausências
jus�ficadas: Luís Miguel Dias Caetano (Representante Docente do Ins�tuto de Ciências Sociais
Aplicadas); Wânia Miranda Araújo da Silva e Juliana Dourado Bueno, suplente (Representante dos
Coordenadores de Curso de Graduação); Juan Carlos Alvarado Alcócer (Representante dos
Coordenadores de Curso de Pós-Graduação). Conselheiros(as) Ausentes: Segone Ndangalila Cossa (Pró-
Reitor de Extensão, Arte e Cultura); Virgínia Cavalcante Coelho, suplente (Representante Docente do
Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Antonia Suele de Souza Alves Pereira (Representante dos
Coordenadores de Curso de Graduação); Francisco Diego Soares de Sousa, Adaziza Pires San�ago,
Nembali Mane e Mbiavanga Adão Garcia (Representação dos 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, o Senhor Presidente cumprimentou os par�cipantes e deu
as boas-vindas aos novos Conselheiros: a Representante Docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural
(IDR), Profa. Elisabeth Linhares Catunda, reconduzida ao mandato, e sua suplente Clebia Mardonia Freitas
Rabelo; e o novo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Carlos Henrique Lopes Pinheiro. A seguir, o
Senhor Presidente apresentou os itens da pauta encaminhada previamente aos Conselheiros e declarou
aberta a sessão. Não havendo manifestações, a Presidência colocou a pauta em votação, sendo aprovada
por unanimidade. II. APROVAÇÃO DA ATA. O Senhor Presidente, após informar que
foi enviada previamente aos Conselheiros a ata da 17ª 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 pela maioria dos presentes registrando-se
uma abstenção. III. ORDEM DO DIA. 1. Processos de progressão funcional. O Senhor Presidente propôs
que os processos fossem apreciados em bloco, e com a anuência do Plenário, apresentou a matéria aos
presentes: a) 23282.008007/2022-70 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível III da classe C
para Adjunto nível IV da classe C, do docente Sebas�ão André Alves de Lima Filho; b)
23282.008860/2022-91 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto
nível III da classe C, da docente Artemisa Odila Cande Monteiro; c) 23282.007775/2022-14 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível III da classe C para Adjunto nível IV da classe C, da docente Larissa
Oliveira e Gabarra; d) 23282.010344/2022-27 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da
classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Fernanda Schneider; e) 23282.007935/2022-17 -
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Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do
docente Rafael da Cunha Scheffer; f) 23282.011210/2021-42 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Levi Rodrigues Leite; g)
23282.009755/2022-70 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível III da classe D para
Associado nível IV da classe D, do docente Joaquim Torres Filho ; h) 23282.009955/2022-22 - Progressão
Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado nível II da classe D, do docente Hugo
Marco Consciência Silvestre; i) 23282.005808/2022-83 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível
I da classe C para Adjunto nível II da classe C, da docente Natalia Cabanillas; j) 23804.000913/2022-90 -
Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da
docente Giana Targanski Steffen; k) 23804.000425/2022-82 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto
nível I da classe A para Adjunto nível II da classe A, da docente Isabella Alves Lamas; l)
23282.006480/2022-12 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto
nível III da classe C, da docente Ma�lde Ribeiro; m) 23804.002016/2021-30 - Progressão Funcional, de
Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, do docente Fernando Jorge Pina
Tavares; n) 23282.009700/2022-60 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para
Adjunto nível III da classe C, da docente Regilany Paulo Colares; o) 23282.010113/2022-13 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível III da classe C para Adjunto nível IV da classe C, do docente Carlos
Mendes Tavares; p) 23282.009631/2022-94 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível I da
classe D para Associado nível II da classe D, do docente Antonio Vieira da Silva Filho; q)
23282.009457/2022-80 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível III da classe C para Adjunto
nível IV da classe C, do docente Patrick de Oliveira Almeida; r) 23282.011477/2022-11 - Progressão
Funcional, de Professor Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Andrea
Cris�na Muraro; s) 23282.011158/2022-13 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe
C para Adjunto nível II da classe C, da docente Rosangela Ribeiro da Silva; t) 23804.001078/2022-13 -
Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto nível II da classe C, do
docente Paulo Donize� Siepierski  ; u) 23282.007946/2022-05 - Progressão Funcional, de Professor
Adjunto nível II da classe C para Adjunto nível III da classe C, da docente Joanice Santos Conceição; v)
23282.011895/2022-16 - Progressão Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado
nível II da classe D, do docente Eduardo Soares Parente; w) 23282.011301/2022-69 - Progressão
Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado nível II da classe D, da docente Danila
Fernandes Tavares; x) 23282.009351/2022-86 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível III da
classe C para Adjunto nível IV da classe C, da docente Violeta Maria de Siqueira Holanda; y)
23804.001239/2022-61 - Progressão Funcional, de Professor Adjunto nível I da classe C para Adjunto
nível II da classe C, da docente Luciana Schleder Almeida. 1.a. Destaque nº 1: Progressão Funcional, de
Professor Associado nível I da classe D para Associado nível II da classe D, do docente Eduardo Soares
Parente e revogação do Termo de Homologação nº 106/Consepe/Unilab, de 30 de agosto de 2022.
Processo:  23282.011895/2022-16. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. O Senhor Presidente passou a
palavra à relatora da matéria, Cláudia Ramos Carioca, que apresentou a matéria ao Plenário informando
que após a homologação ad referendum do Termo de Homologação nº 106, de 30 de agosto de 2022, um
despacho da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP) foi inserido no processo informando que
houve um equívoco, de modo que onde se lê a nomenclatura de "Adjunto", leia-se "Associado",
considerando que o servidor se enquadra na classe D. Dessa maneira, foi emi�do o Termo de
Homologação nº 109, de 1º de setembro de 2022, e revogou-se o termo anterior. 1.b. Destaque nº 2:
Progressão Funcional, de Professor Associado nível I da classe D para Associado nível II da classe D, da
docente Danila Fernandes Tavares e revogação do Termo de Homologação nº 107/Consepe/Unilab, de
30 de agosto de 2022. Processo: 23282.011301/2022-69. Relatora: Cláudia Ramos Carioca. O
Senhor Presidente passou a palavra à relatora da matéria, Cláudia Ramos Carioca, que apresentou a
matéria ao Plenário informando que após a homologação ad referendum do Termo de Homologação nº
107, de 30 de agosto de 2022, um despacho da DDP foi inserido no processo informando que houve um
equívoco, de modo que onde se lê a nomenclatura de "Adjunto", leia-se "Associado", considerando que a
servidora se enquadra na classe D. Dessa maneira, foi emi�do o Termo de Homologação nº 110, de 1º de
setembro de 2022, e revogou-se o termo anterior. 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
dos interessados em seus respec�vos processos. 2. Processos de estágio probatório. O



23/11/2022 12:48 SEI/UNILAB - 0574516 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=648452&infra_sist… 3/9

Senhor Presidente apresentou a matéria aos presentes: a) 23282.005883/2022-44 - Aprovação em
estágio probatório da docente Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete. Não havendo manifestações e
com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou em votação a aprovação ad referendum do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a qual foi homologada por unanimidade. 3. Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 165, de 07 de julho de 2022, que reedita com alterações, a Resolução ad
referendum Consepe/Unilab nº 127, de 11 de março 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 2021.2, a serem ofertadas por meio do Sisure, nos cursos de
graduação presencial. Processo nº 23282.002862/2022-77. Relatoria: Wânia Miranda Araújo da Silva. O
Senhor Presidente passou a palavra à Relatora ad hoc do processo, Andrea Gomes Linard, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Em seguida, o Conselheiro
Reinaldo Pereira Aguiar sugeriu que para os próximos editais de vagas ociosas da Unilab, fosse verificada
a possibilidade de abranger o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a par�r do ano de 2009, como foi
feito por outras ins�tuições como Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Ins�tuto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
tendo em vista que o número de inscritos no Enem tem caído desde 2014. Não havendo mais
manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. 4. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 166, de 20 de julho de
2022, que aprova a criação do curso de Graduação em Letras Língua Portuguesa, Licenciatura,
modalidade a distância, em regime de oferta eventual pelo programa Universidade Aberta do Brasil
(UAB) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo
nº 23282.002494/2022-67. Relatoria: Mônica Regina Silva de Araújo. Antes de passar a palavra para o
Relator ad hoc do processo, o Senhor Presidente explicou que este processo não está público porque
quando se acrescenta um documento com informações sigilosas ou que não podem ser expostas ao
público, o processo fica restrito. A seguir a Presidência passou a palavra ao Relator ad hoc do processo,
Roberth Fagundes de Souza, 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 qual foi aprovada por unanimidade. 5. Processo nº 23282.002496/2022-56. Relatoria:
Carlos Alberto Muniz. a) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 167, de 20 de julho de 2022,
que aprova a criação do curso de Graduação Interdisciplinar em Ciências Naturais, Licenciatura,
modalidade a distância, em regime de oferta eventual, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). b) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 168, de 20 de
julho de 2022, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação Interdisciplinar em Ciências
Naturais, Licenciatura, modalidade a distância, em regime de oferta eventual, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Antes de passar a palavra ao Relator, o
Senhor Presidente 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 ao Relator do processo, Carlos Alberto Muniz, que apresentou a matéria ao Plenário,
manifestando Parecer favorável ao pleito. A Conselheira Violeta Maria de Siqueira Holanda ques�onou se
o edital já está aberto para seleção, tendo em vista que a matéria foi aprovada por ad referendum, assim
como o projeto pedagógico, ambos sendo referendados neste momento. O Relator informou que o edital
segue o cronograma do edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
o qual trata da oferta de licenciaturas e especializações a distância e a Unilab foi contemplada com alguns
cursos. Em seguida, a Vice-Reitora complementou que a jus�fica�va para que a matéria fosse aprovada
ad referendum foi justamente a necessidade de seguir esse cronograma da Capes. A seguir, o Conselheiro
Reinaldo Pereira Aguiar abordou a questão de a Universidade estar aprovando muitas matérias ad
referendum, e sugeriu a possibilidade de realizar reuniões extraordinárias, considerando que existem
muitas pautas para as quais é importante que a aprovação e deliberação sejam feitas pelos Conselheiros,
visto que todos estão representando suas categorias. O Senhor Presidente pontuou que tem conversado
com a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (Sods) justamente sobre essa questão da
quan�dade de pedidos de ad referendum que tem chegado à Presidência, pois não se quer isso como
prá�ca nem como cultura na Unilab, contudo, ressaltou que acontecem situações, como o ponto de
pauta em discussão, em que surgem oportunidades para a Universidade para as quais o prazo é muito
estreito para se fazer uma convocação, observando que sempre é solicitado que todo pedido de ad
referendum seja fundamentado. A Presidência reforçou, ainda, que é a favor de que ocorram quantas
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sessões extraordinárias sejam necessárias, porém deve-se levar em consideração a questão da
viabilidade, economicidade, tempo e que alguns pedidos precisam ser melhor jus�ficados. Não havendo
mais manifestações e com a anuência dos Conselheiros, o Senhor Presidente colocou a matéria em
votação. As Resoluções supracitadas foram homologadas por unanimidade. 6. Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 169, de 20 de julho de 2022, que aprova o calendário acadêmico, no
regime semestral, dos cursos de graduação, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2022. Processo nº 23282.007989/2022-82. Relatoria: Vandilberto
Pereira Pinto. A Presidência passou a palavra ao Relator do processo, Vandilberto Pereira Pinto, que
apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. A seguir, o Conselheiro
Reinaldo Pereira Aguiar informou que no calendário acadêmico faltou acrescentar o dia vinte e oito de
janeiro, que é o dia de São Gonçalo em São Francisco do Conde, na Bahia, e informou também que seria
necessário modificar um dia da Semana Universitária. Em seguida, a Senhora Vice-Reitora, Cláudia Ramos
Carioca, informou que esta matéria trata do calendário acadêmico à distância e por não ocorrer aula
presencial, esse feriado não entraria no calendário. Não havendo mais manifestações e com a anuência
dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução supracitada foi homologada
pela maioria dos presentes, registrando-se um voto contrário. 7. Homologação da Resolução
Consepe/Unilab nº 173, de 23 de agosto de 2022, que aprova a reoferta, mediante Sisure, de vagas
novas não preenchidas nos Editais 03/2022, 08/2022, 16/2022, 17/2022 e 19/2022 referentes ao
período 2022.1 para os cursos de graduação, modalidade presencial, da Universidade Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.012924/2022-59. Relatoria: Rosalina Semedo de
Andrade Tavares. O Senhor Presidente passou a palavra à Relatora do processo, Rosalina Semedo de
Andrade Tavares, 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 supracitada foi homologada por unanimidade. 8. Processo nº 23282.401225/2020-
18. Relatoria: Allberson Bruno de Oliveira Dantas. a) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº
170, de 02 de agosto de 2022, que aprova o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o Regimento Interno
do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGAGRO), do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. b) Homologação da Resolução
Consepe/Unilab nº 171, de 02 de agosto de 2022, que aprova a criação do Programa de Pós-Graduação
em Agronomia (PPGAGRO), vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Antes de passar a palavra ao Relator, o
Senhor Presidente explicou que esse processo possui duas partes e um único Parecer. A Presidência
passou a palavra ao Relator do processo, Allberson Bruno de Oliveira Dantas, que apresentou a matéria
ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. A seguir, a Conselheira Violeta Maria de Siqueira
Holanda abordou a questão das Funções de Coordenação de Curso (FCC), solicitando que junto com o
planejamento de expansão, a Reitoria esteja sensível ao planejamento financeiro com relação à
valorização do trabalho das coordenações já existentes. Em seguida, o Senhor Presidente explicou que
Cargos de Direção (CD), Funções Gra�ficadas (FG) e FCCs não são determinadas dentro do orçamento da
Universidade, mas sim quando da fundação desta, momento em que o planejamento é feito uma única
vez, o quan�ta�vo é decidido, e periodicamente, por volta de dez a quinze anos, é possível rever essas
questões. O Senhor Presidente também ressaltou que acredita que a atual gestão é a única que fez um
mapeamento geral de todas as universidades, escolhendo uma no compara�vo dentro do Ceará, e enviou
para a Secretaria de Educação Superior (Sesu) solicitando que essa questão fosse revista, e que já foi
abordado na Sesu quantas FCCs, CDs e FGs a Unilab precisa conforme o seu organograma, acrescentando,
ainda, que tem enviado o�cios insistentemente solicitando as FCCs, e que já obteve promessa, mas nada
oficial. A seguir, o Conselheiro Reinaldo Pereira de Aguiar pontuou que na Administração Pública não
existe prestação de serviço gratuito, para cada prestação há uma contraprestação prevalecendo o
princípio da primazia da realidade, e que a Unilab precisa pensar na ideia de modelo, ideia de qualidade,
ociosidade de vagas e preenchimento de vagas e mostrar os resultados que vem obtendo para o
Ministério da Educação (MEC), reforçando que a expansão é muito boa, mas é necessário ter bastante
cuidado nesse sen�do de expansão sem a devida estruturação, principalmente no que diz respeito a
recursos humanos. O Senhor Presidente explicou que, nesse contexto, outra coisa que foi discu�da com a
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) foi a criação de novos cursos, chegando-se a decisão de que é
necessário passar por vários setores para ver a questão da viabilidade, da procura e do atendimento não
somente da região onde a Unilab está inserida, mas também para os países parceiros. Não havendo mais
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manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. As
Resoluções supracitadas foram homologadas por unanimidade.  Retomada da discussão referente ao
ponto de pauta 6. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 169, de 20 de julho de 2022, que
aprova o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de graduação, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2022. Processo nº
23282.007989/2022-82. Relatoria: Vandilberto Pereira Pinto. Antes da Presidência prosseguir para o
ponto de pauta seguinte, o Conselheiro Vandilberto Pereira Pinto solicitou a re�ficação do ponto de
pauta 6, destacando que este trata do calendário acadêmico na modalidade presencial. O Conselheiro
explicou que está em outa câmara, que em outro momento emi�u um parecer referente ao calendário
acadêmico a distância, razão pela qual equivocou-se no momento da discussão inicial do ponto em
questão, e agradeceu aos colegas que o alertaram sobre o equívoco. O Senhor Presidente informou que
fica cancelada a votação anterior e retomada a discussão para este ponto de pauta. A seguir,
a Conselheira Monalisa Valente Ferreira ques�onou se os elementos u�lizados pelo Relator para emi�r o
parecer foram referentes ao calendário acadêmico a distância ou se foram referentes ao calendário
acadêmico presencial. O Relator explicou que os elementos u�lizados para a emissão do parecer sobre a
matéria foram referentes ao calendário acadêmico presencial, destacando que citou na leitura do
parecer a questão dos duzentos dias le�vos. Em seguida, o Conselheiro Reinaldo Pereira de Aguiar
informou que é necessário acrescentar no calendário acadêmico o dia vinte e oito de janeiro, que é o dia
de São Gonçalo em São Francisco do Conde, na Bahia, e informou sobre a necessidade de modificar um
dia da Semana Universitária (Semuni), referente a data de três de dezembro. A
Conselheira Rosalina Semedo de Andrade Tavares re�ficou que a Semuni ocorrerá, de fato, no período de
vinte e nove de novembro até o dia dois de dezembro, e que o dia três de dezembro consta na Resolução
devido um erro de digitação, pois inicialmente o período previsto era de trinta de novembro a três de
dezembro, mas após as considerações do Conselheiro Reinaldo Pereira de Aguiar na comissão
organizadora da Semuni, foi feita a alteração para o período de vinte e nove de novembro a dois de
dezembro. A seguir, a Conselheira Andrea Gomes Linard: (i) ques�onou porque existem dois processos
que tratam do mesmo objeto calendário acadêmico 2022 e sugeriu que, apesar de o segundo processo
citar o primeiro, seja feito um realinhamento na maneira de concatenar processos, de forma que um
processo seja inserido na árvore do outro no sistema, a fim de preservar a linha do tempo do objeto; (ii)
sugeriu que fosse acrescentado ou fosse feito um link desse processo que trata do calendário acadêmico
na modalidade presencial com o processo no qual uma coordenação de curso de graduação ques�ona o
calendário com 80-80 dias aprovado em fevereiro; (iii) explanou que sen�u falta entre o primeiro e o
segundo processo de se fazer referência à Lei nº 14.218, de 13 de outubro de 2021; (iv) registrou que
o Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS) manifesta respeitosamente, através da sua representação docente,
o ques�onamento a respeito de qual o planejamento da Unilab para o alinhamento entre ano civil e o
ano le�vo para os cursos de graduação presencial. Em seguida, a Senhora Vice-Reitora explicou que o
calendário da Unilab foi planejado com base na legislação que estabeleceu as normas educacionais a
serem adotadas em caráter excepcional durante o estado de calamidade pública, o qual somente foi
encerrado em maio deste ano. O Senhor Presidente pontuou que é uma questão de interpretação, de
modo que houve o entendimento de que enquanto perdurasse o estado de calamidade seria possível
considerar a primeira lei, contudo, essa questão acabou afetando o planejamento dos professores, o que
alertou para a necessidade de resolver, e recomendou que a questão seja bastante dialógica com
coordenadores e diretores. Em seguida, a Conselheira Monalisa Valente Ferreira: (i) abordou a questão
referente ao calendário acadêmico e como isso afetou pessoas que possuem filhos, e que ficam nessa
angús�a de ter as crianças em casa sem ter tempo para ficar com elas no período de férias delas; (ii)
ressaltou a questão do calendário da graduação não ser alinhado com o calendário da pós-graduação,
observando que há a necessidade dessa conversa para o futuro; (iii) pontuou que o Ins�tuto de
Linguagens e Literaturas (ILL) enviou o�cio à Reitoria, com cópia para a Prograd, o Consepe, a Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação (Proppg) e a Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) tratando de
vários pontos que foram discu�dos em reunião no ILL sobre o calendário acadêmico da unidade, e sobre
a possibilidade deste ser discu�do de uma maneira par�cipa�va, havendo a escuta das direções que
passariam essas demandas às suas unidades acadêmicas; (iv) sugeriu que o Consepe receba este o�cio,
todos os Conselheiros e Conselheiras, e solicitou que todos que o receberam façam a leitura deste. A
seguir, a Senhora Vice-Reitora explicou que estava no exercício da Reitoria no momento em que o o�cio
do ILL foi recebido, e que foi feito o encaminhamento para a competência da Prograd, que é o setor
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responsável pelo calendário acadêmico, assim sendo, a Professora Rosalina Semedo de Andrade Tavares
recebeu o o�cio e está analisando com sua equipe a per�nência de todos os pontos para montar um
planejamento para que o próximo calendário seja feito com tudo o que foi abordado durante esta sessão,
de forma cole�va, conversada. Em seguida, o Senhor Presidente explicou que a Proppg e a Prograd fazem
parte da Reitoria, e que quando chega uma demanda solicitando que a Reitoria se manifeste, a demanda
é encaminhada para quem tem a competência sobre aquele assunto e é solicitado que este responda ao
demandante. A Presidência informou, também, que já se reuniu duas vezes com a Prograd recentemente
para discu�r esse assunto com cada observação, e para criar essa dinâmica com as coordenações de
modo a tentar alinhar o calendário, ressaltando que a Reitoria tem uma reunião mensal com os diretores,
mas que foi decidido que é preciso também o apoio dos coordenadores. A seguir a Conselheira Clebia
Mardonia Freitas Rabelo ques�onou sobre os eventos que constam no calendário universitário como, por
exemplo, o Fes�val das Culturas, se é para os professores darem aula ou não, pois entende que se consta
no calendário o professor não dá aula, mas deve encaminhar os alunos para par�ciparem dos eventos. A
Pró-Reitora de Graduação, Professora Rosalina Semedo de Andrade Tavares, explicou que uma proposta
está sendo elaborada para ser apresentada aos ins�tutos devido à necessidade alinhar o ano le�vo ao
ano civil, e que a ideia é que eventos como a Semana da África e o Fes�val das Culturas sejam
considerados dias le�vos, porém, isso requer uma parceria com os ins�tutos a fim de chegar a um meio
termo, pois exigirá um sacri�cio da comunidade como um todo. Em seguida, a Conselheira Violeta Maria
de Siqueira Holanda abordou a questão do alinhamento entre Prograd, Pró-Reitoria de Extensão, Arte e
Cultura (Proex) e Proppg, nesse contexto de alinhamento de ações e de férias, considerando que sempre
que os professores entram de férias são lançados os editais de pesquisa e de extensão. O Conselheiro
Allberson Bruno de Oliveira Dantas informou que, na Proppg, sempre se deparou com essa questão de
conseguir colocar um calendário ideal para lançar os editais, porém são muitas agências de fomento e
cada uma lança edital conforme seu próprio cronograma, de modo que todo ano as datas de lançamento
dos editais são diferentes, pois não é a Unilab que define essas datas, mas sim as fomentadoras. O Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Professor Carlos Henrique Lopes Pinheiro, explicou que já conversou
com a Pró-Reitora de Graduação, Professora Rosalina Semedo de Andrade Tavares, para tentar ajustar o
máximo possível e reduzir pelo menos a distância, ressaltando que no úl�mo calendário da Proppg houve
um intervalo no meio do período le�vo também como medida para garan�r o descanso, que foi uma
solicitação das próprias coordenações, para garan�r que �vesse pelo menos um período de férias
comum, e que é um exercício que está sendo feito e que vai tentar criar um calendário o mais próximo
possível. Não havendo mais manifestações e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a
matéria em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 9. Homologação da Resolução
Consepe/Unilab nº 172, de 15 de agosto de 2022, que aprova o Calendário Acadêmico da Pós-
Graduação Stricto Sensu da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) para o ano le�vo de 2022. Processo nº 23282.015544/2021-95. Relatoria: Rosalina Semedo de
Andrade Tavares. O Senhor Presidente 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 Reinaldo Pereira de Aguiar solicitou que fossem observadas as mesmas datas que ele
apontou para o calendário da graduação. Não havendo mais manifestações e com a anuência dos
Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação. A Resolução supracitada foi homologada por
unanimidade. 10. Proposta de Resolução que reedita, para cumprimento do disposto no Decreto nº
10.139, de 28 de novembro de 2019, a Resolução nº 38, de 16 de setembro de 2020, que estabelece as
normas do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo:
23282.404265/2020-11. Relatoria: Segone Ndangalila Cossa. A Presidência passou a palavra
ao Relator ad hoc do processo, 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 qual foi aprovada por
unanimidade. 11. Aprova o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação - CPA da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Processo nº 23282.006376/2021-47. Relatoria:
Carlos Henrique Lopes Pinheiro. A Presidência passou a palavra ao Relator do processo, Carlos Henrique
Lopes Pinheiro, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito,
recomendando a reedição do art. 14. Em seguida, o Conselheiro Reinaldo Pereira de Aguiar ques�onou
se neste ato está sendo criado o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação ou se está sendo
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feita uma revisão. O Relator informou que no processo consta que está sendo feita a revisão para
adequação ao decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Não havendo mais manifestações e com a
anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada pela maioria
dos presentes registrando-se uma abstenção. 12. Processo: 23282.000784/2022-76. Relatoria: Andrea
Gomes Linard. a) Proposta de Resolução que aprova a criação do curso de pós-graduação Programa
de Pós-Graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. b) Proposta de Resolução que aprova o
Regimento Interno e o Projeto Pedagógico do curso de pós-graduação Programa de Pós-Graduação em
Educação das Relações Étnico-Raciais – Brasil/África da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira. Antes de passar a palavra à Relatora, o Senhor Presidente explicou que esse
processo possui duas partes e um único Parecer. A Presidência passou a palavra à Relatora do processo,
Andrea Gomes Linard, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. O
Conselheiro Valdilberto Pereira Pinto destacou que onde consta Resolução ad referendum Consepe nº 22,
de 29 de junho de 2020, deve constar Resolução ad referendum Consepe/Unilab nº 38, de 22 de
novembro de 2019. Em seguida, a conselheira Violeta Maria de Siqueira Holanda ressaltou que esta
matéria trata de um curso do Ins�tuto de Humanidades (IH) que provavelmente vai compor o mesmo
espaço �sico que os demais mestrados existentes, e observou que após a remoção e a mudança ocorrida
no IH, este ins�tuto encontra-se sem servidor e sem previsão de reposição, havendo a necessidade de se
pensar essa infraestrutura em um futuro muito breve. O Senhor Presidente explicou que a Diretora do IH
está ciente e que a mesma já esteve em reunião com a gestão, que o edital de remoção está aberto, mas
não houve inscritos e que desde primeiro de julho o gestor máximo está proibido de fazer remoção de
o�cio, explicando, ainda, que está sendo feita uma tenta�va para duas pessoas irem para o IH e que a
SGP está ciente e está tentando de todas as formas chegar a um consenso para resolver essa situação.
Após ampla manifestação e com a anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em
votação. As Resoluções supracitadas foram homologadas por unanimidade. 13. Proposta de Resolução
que aprova o Relatório Anual de A�vidades do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (NIT-UNILAB) referente ao ano de
2021. Processo: 23282.008102/2022-73. Relatoria: Hilana Dayana Dodou. A Presidência passou a
palavra à Relatora do processo, Hilana Dayana Dodou, 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 qual foi aprovada por
unanimidade. 14. Indicação de membros para a Câmara de Graduação. Processo
nº 23282.002293/2022-60. A Presidência apresentou a matéria ao Plenário e informou que a docente
Elisabeth Linhares Catunda foi reconduzida para um novo mandato no Consepe, de modo que não há
impedimentos para que ela permaneça na Câmara de Graduação e na Câmara de Extensão, Arte e
Cultura, câmaras das quais já fazia parte no mandato anterior. Não havendo manifestações e com a
anuência dos Conselheiros, a Presidência colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada por
unanimidade. III. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. a) a Conselheira Andrea Gomes Linard informou
que o Mestrado em Enfermagem foi avaliado pela Capes e aumentou de três para nota quatro, e que e os
colegas já estão em reunião na perspec�va de planejar a comissão para proposição do doutorado; b)
o Conselheiro Carlos Henrique Lopes Pinheiro informou que: i) no dia vinte e sete desse mês,
a Coordenação de Inovação Tecnológica irá promover um workshop especificamente sobre o edital
Centelha com a possibilidade de bolsas a par�r da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento
Cien�fico e Tecnológico (Funcap); e ii) no dia trinta de novembro ou dois de dezembro a Professora
Conie, que é uma professora vinculada à Capes naquilo que compete à internacionalização da pós-
graduação, virá na Unilab; c) o Conselheiro Reinaldo Pereira de Aguiar: i) parabenizou a
Conselheira Andrea Gomes Linard e toda a equipe do ICS; (ii) ques�onou como está a editora da Unilab; e
(iii) informou que a eleição dos representantes técnico-administra�vos para os Órgãos de Deliberação
Superior será no dia vinte e pediu aos conselheiros que trabalham com técnicos, dialoguem com eles
sobre essa questão. IV. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.  O Senhor  Presidente: i) agradeceu as
contribuições dos Conselheiros Jose Olavo da Silva Garan�zado Júnior e Joaquim Torres Filho; ii)
manifestou solidariedade à mãe da estudante Wylma, que faleceu recentemente, e à comunidade dos
estudantes angolanos; e iii) manifestou solidariedade ao Conselheiro Juan Carlos Alvarado Alcócer, que
está doente, e à sua família. V. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente declarou encerrada a sessão às dezessete horas e vinte e três minutos. Para constar, eu,
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Elizangela Bezerra Ferreira, Chefe do Serviço de Secretaria 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.
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