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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e vinte e um minutos, no
Campus da Liberdade, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, realizou-se a 80ª sessão ordinária
do Conselho Universitário (Consuni), sob a Presidência da Senhora Vice-Reitoria, Cláudia Ramos
Carioca, e com a presença dos seguintes conselheiros: Daniel Freire de Sousa (Vice-Diretor do Ins�tuto
de Ciências da Saúde); Maria Cris�ane Mar�ns de Souza (Diretora do Ins�tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável); Michel Lopes Grangeiro (Vice-Diretor do Ins�tuto de Ciências Exatas e da
Natureza); Léia Cruz de Menezes Rodrigues (Diretora do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Luma
Nogueira de Andrade (Diretora do Ins�tuto de Humanidades); 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); Antônio Carlos da Silva Barros (Vice-Diretor do Ins�tuto de Educação a
Distância); Jairo Domingos de Morais (representante docente do Ins�tuto de Ciências da Saúde); Susana
Churka Blum (representante docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Maria Leidiane Tavares
Freitas (suplente da representante docente do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas); Vicente Araújo Silva
Filho e Jocélia Maria de Oliveira Melo (representante dos Servidores Técnico-Administra�vos em
Educação), presentes por videoconferência; Jorge Fernando Lodna e Habna Luís Nhanque
(representante Discente), presente por videoconferência. Ausências jus�ficadas: Roque do Nascimento
Albuquerque (Reitor); Mírian Sumica Carneiro Reis (Diretora do Campus dos Malês); João Coêlho da Silva
Neto (representante docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); e Mirian Brito da Penha
(representante Discente). Conselheiros ausentes: Pedro Acosta Leyva (Diretor do Ins�tuto de
Humanidades e Letras do Campus dos Malês); Carlos Airton Uchoa Sales Gomes (suplente
do representante docente do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas); Mara Rita Duarte de Oliveira
(representante Docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Maria Josélia Gomes dos
Santos, Sandra Dam Adelino Bap�sta Bifa e Janaína dos Santos (representantes Discentes). Encontram-se
vagos: 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, a Senhora
Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. A seguir, deu as boas vindas aos
novos Conselheiros: Luma Nogueira de Andrade e Patrício Carneiro Araújo (Diretora e Vice-Diretor do
Ins�tuto de Humanidades, respec�vamente); João Coêlho da Silva Neto e Carlos Airton Uchoa Sales
Gomes, respec�vamente, �tular e suplente pela representação docente do Ins�tuto de Ciências Sociais
Aplicadas. Na sequência, a Senhora 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 DA ATA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. A Senhora Presidente, após
informar que fora enviada previamente aos Conselheiros a ata da 79ª sessão ordinária do Consuni,
submeteu-a a discussão do Plenário. Não havendo manifestação, e com a anuência dos presentes, a
Senhora Presidente colocou a ata em votação, a qual foi aprovada por unanimidade.  III. ORDEM DO
DIA. Expedientes. 1. Revogação de atos norma�vos para adequação ao disposto no Decreto nº 10.139,
de 28 de novembro de 2019. Processo nº 23282.014269/2021-92. Relatoria: Helka Sampaio
Ramos. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e passou a palavra ao Relator ad
hoc, Vicente Araújo Silva Filho, que apresentou o Parecer da Relatora Helka Sampaio Ramos, o qual foi
favorável à revogação da Resolução nº 05/2018/Consuni, de 03 de abril de 2018. Não havendo
manifestação, e com a anuência dos presentes, a Senhora Presidente colocou a matéria em votação,
a qual foi aprovada por unanimidade. 2. Proposta que dispõe sobre o afastamento do Reitor do país,
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para Missão internacional, com o obje�vo de retomar e/ou aprofundar as relações ins�tucionais entre
a Unilab e ins�tuições de Moçambique e Cabo Verde, a fim de ar�cular cooperação, parcerias e
financiamento para ações acadêmicas. Processo nº 23282.015819/2022-71. Relatoria: Cláudia Ramos
Carioca. A Senhora Presidente apresentou a matéria aos Conselheiros e expôs seu Parecer, o qual foi
favorável ao afastamento do Reitor, Roque do Nascimento Albuquerque, do país, no período de 12 a 27
de novembro de 2022, para Missão internacional. Não havendo manifestação, e com a anuência dos
presentes, a Senhora Presidente colocou a matéria em votação, a qual foi aprovada pela maioria dos
presentes, registrando-se uma abstenção. 3. Proposta de Resolução que aprova a alteração da
composição do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR). Processo
nº 23282.005213/2021-47. Relatoria: Thiago Moura de Araújo. A Senhora Presidente apresentou a
matéria aos Conselheiros e passou a palavra à Relatora ad hoc, Maria Cris�ane Mar�ns de Souza, que
apresentou o Parecer do Relator Thiago Moura de Araújo, o qual foi favorável à alteração proposta. Não
havendo manifestação, e com a anuência dos presentes, a Senhora Presidente colocou a matéria
em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 4. Dispõe sobre os valores a serem cobrados pelos
procedimentos de registros de diplomas digitais de cursos de graduação e pós-graduação de
Ins�tuições Privadas não universitárias de ensino superior pela Secretaria de Registro e Controle
Acadêmico (SRCA) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab). Processo nº 23282.007067/2022-75. Relatoria: Cláudia Ramos Carioca. A Senhora Presidente
apresentou a matéria aos Conselheiros e expôs seu Parecer, sendo favorável à aprovação da matéria
proposta. Não havendo manifestação, e com a anuência dos presentes, a Senhora Presidente colocou
a matéria em votação, a qual foi aprovada pela maioria dos presentes, registrando-se três abstenções. IV.
COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. a) a Conselheira Léia Cruz de Menezes Rodrigues socializou que: i)
devido algumas aulas do período noturno terminarem antes do horário previsto, estão ocorrendo
algumas situações que tem deixado os estudantes e os professores em contexto delicado, pois os
discentes liberados e os motoristas das respec�vas rotas municipais tentam que os demais estudantes
sejam igualmente liberados, para retornarem aos municípios mais cedo, por isso, pediu ajuda
ins�tucional, para que fosse providenciado um o�cio da Universidade, com o obje�vo de dar ciência aos
motoristas sobre o horário de término das aulas, a fim de resolver a situação. A Senhora Presidente
informou que o assunto está sendo tratado com os responsáveis pelos transportes municipais, dada a
competência para gerenciar os motoristas; ii) entende que a Unidade Acadêmica dos Palmares não é um
Campus, devido a isso, a Reitoria propôs que o Campus das Auroras passasse a ter aulas no período
noturno, a fim de regularizar a situação dos cursos que estavam alocados em uma Unidade Acadêmica;
iii) os gestores do Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL) estão lotados no Campus das Auroras em dias
alternados, a fim de observarem a prá�ca das aulas no período noturno; iv) antes de começar o período
le�vo foi autuado processo informando o que seria imprescindível para que as aulas do ILL passassem a
ser ministradas no Campus das Auroras (holofotes, todas as turmas no mesmo andar e no mesmo bloco e
a can�na funcionando); v) está agendada uma visita com o Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura
(Proadi) ao Campus das Auroras logo mais à noite, para observar a situação no período noturno; vi) os
estudantes dos cursos do ILL estão conseguindo chegar às aulas no horário previsto; e vii) não sente tanta
insegurança no Campus das Auroras, se comparado ao Campus dos Palmares. Por fim, a Conselheira
destacou a importância do incen�vo e apoio dos gestores aos estudantes e aos docentes nesse processo
de transição. b) a Conselheira Luma Nogueira de Andrade informou que: i) o trabalho na Direção do
Ins�tuto de Humanidades (IH), para a qual foi eleita, está sendo desafiador já que os três servidores
técnico-administra�vos em educação que eram lotados no IH foram removidos para a Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação antes da sua nomeação para o cargo de diretora; que ao assumir a unidade foi
autuado processo solicitando a lotação de três novos servidores no IH e que atualmente, para o serviço
administra�vo, conta com o serviço de colaboradores terceirizados. Pontuou que a ausência de transição
tem dificultado tanto o fornecimento de resposta a contento e a tempo, quanto o encaminhamento das
demandas que estavam em andamento no setor; ii) com a mudança de alguns cursos para o Campus das
Auroras, realizou visita às turmas que estão em aula no supracitado campus e constatou que a can�na
estava fechada; lotação nos transportes, o que dificulta o deslocamento dos estudantes, que findam por
chegarem atrasados às aulas; falta de iluminação no trajeto, o que causa insegurança aos estudantes que
decidem ir caminhando; e lotação do Restaurante Universitário. Diante disso, solicitou a possibilidade de
que a mudança das aulas para o Campus das Auroras seja revista até que haja condições favoráveis; iii)
está à disposição dos demais Ins�tutos da Universidade e que estão em fase de finalização do Plano de



19/12/2022 10:00 SEI/UNILAB - 0588251 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=663270&infra_sist… 3/5

Gestão, a ser apresentado no Conselho; iv) no próximo dia 13 haverá uma aula inaugural do Ins�tuto e
convidou a todos a par�ciparem; e v) registrou que entende que os cursos precisam ficar no Campus das
Auroras, porém, para que isso ocorra é necessário que hajam condições favoráveis; que o IH está
encontrando vários problemas, os quais os estudantes estão reportando por escrito; que a situação foi
trazida ao Conselho a fim de dialogar e buscar alterna�vas para solucionar os problemas; e asseverou que
a situação de insegurança no Campus das Auroras é bem mais complexa do que no Campus dos
Palmares, dada a quan�dade de pessoas que circulam no espaço e a sua localização. A Senhora
Presidente explicou que: a) as aulas devem ocorrer no Campus informado no ato de criação de cada
curso, o que é objeto de avaliação quando ocorrem os processos de reconhecimento e recredenciamento
de cursos por parte do Ministério da Educação (MEC); b) foi observado que alguns cursos da Universidade
estavam com o endereço de funcionamento em uma Unidade Acadêmica, o que não é considerado pelo
MEC uma conduta legal. Por isso, a fim de corrigir a situação, foi mudado o endereço de funcionamento
dos cursos para o Campus das Auroras, que tem uma infraestrutura adequada para o funcionamento
noturno; e foi sugerido aos Ins�tutos que tem cursos com funcionamento noturno que estes �vessem ao
menos uma disciplina à noite, juntamente com o funcionamento da parte administra�va; c) foi solicitado
ao Ins�tuto de Humanidades e ao Ins�tuto de Linguagens e Literaturas o levantamento do que era
necessário para que as aulas ocorressem no Campus das Auroras, e que tudo o que foi solicitado foi
atendido; d) a can�na estava fechada porque a responsável informou que os estudantes não estavam
frequentando o espaço; e destacou a importância de incen�var os alunos a frequentarem o espaço, assim
como convidou os professores a também se fazerem presentes; e) foram colocados alguns refletores e foi
solicitado que, caso não fossem suficientes, que houvesse a comunicação; ponderou, que não compete à
Universidade a iluminação da via pública, porém, que já foi solicitado ao Governo do Estado e ao
Governo Municipal providências quanto ao assunto; f) quanto à demora/insuficiência de transportes,
destacou a importância de formalizar as solicitações ao setor competente, e convidou os docentes a,
juntamente com a gestão, fazerem esse mapeamento noturno para chegarem a uma solução; g) quanto à
segurança, destacou a subje�vidade da questão, e pontuou que a gestão está em busca de corrigir uma
situação preexistente, no que se refere à adequação dos endereços dos cursos; h) quanto a inexistência
de técnico-administra�vos em educação no Ins�tuto de Humanidades e a falta de transição, socializou
que em reunião com a diretora Luma Nogueira de Andrade orientou-a a autuar um processo a fim de
averiguar o que ocorreu; c) o Conselheiro Jorge Fernando Lodna: i) informou que o i�nerário dos
intercampi, sobretudo no período da manhã, tem dificultado o deslocamento dos discentes que residem
no município de Acarape e precisam se deslocar ao Campus dos Palmares, pois há estudantes que
residem em Redenção, e precisam se deslocar ao Campus das Auroras, porém, por não haver uma rota
que faça o deslocamento direto, findam por lotar os ônibus que tem como des�no inicial o Campus dos
Palmares; e que já foi conversado com a Divisão de Transportes, que informou não ter a possibilidade de
ter ônibus direto que atenda a rota Campus Liberdade e Campus das Auroras; ii) informou sobre a
ausência de cobertura do espaço onde ficam as filas que dão acesso ao Restaurante do Campus das
Auroras; e destacou que já foi conversado com a Proadi e a informação é de que o procedimento requer
licitação, e que demandaria tempo para atendimento, todavia, os estudantes entendem que deveria ser
algo mais urgente; iii) dada a situação de insegurança alimentar discente, solicitou que aos sábados
houvesse intercampi no horário do almoço, de onze às treze e trinta, a fim de atender aos estudantes que
residem no município de Acarape e precisam se deslocar para o Restaurante Universitário do Campus da
Liberdade; iv) solicitou informações sobre as trata�vas com a empresa de transporte intermunicipal que
faz o i�nerário Fortaleza/Redenção, a fim de ampliar os horários de funcionamento, pois a úl�ma rota
disponível é vinte horas, sendo que as aulas ocorrem até às vinte e duas horas. A Senhora Presidente
destacou a importância de formalizar as demandas e encaminhá-las aos setores competentes; e, quanto
ao transporte intermunicipal, informou ser necessária a lista com o nome das pessoas e com os horários
em que estas o u�lizarão, para que a empresa avalie a demanda. V. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA.
A Senhora Presidente destacou a importância de que as colocações feitas no momento das comunicações
dos Conselheiros sejam transformadas formalmente em demandas, a fim de que sejam dados os
encaminhamentos adequados. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Não havendo outras manifestações,
a Senhora Presidente encerrou a sessão às quinze horas e trinta e dois 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.
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Documento assinado eletronicamente por MIRIAN SUMICA CARNEIRO REIS, DIRETOR(A) DO
CAMPUS DOS MALÊS, em 15/12/2022, 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 MICHEL LOPES GRANJEIRO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 15/12/2022, 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 PEDRO ACOSTA LEYVA, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em
15/12/2022, 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 VICENTE ARAUJO SILVA FILHO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO, em 15/12/2022, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTIANE MARTINS DE SOUZA, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 15/12/2022, 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 ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS, DIRETOR(A) DE
INSTITUTO, em 15/12/2022, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JORGE FERNANDO LODNA, Usuário Externo, em
15/12/2022, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOURA DE ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
em 15/12/2022, às 14:55, 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 EMANUELLA SILVA JOVENTINO MELO, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 15/12/2022, às 14:56, 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 JOCELIA MARIA DE OLIVEIRA MELO, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 15/12/2022, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, VICE-REITOR(A), em
15/12/2022, às 15:53, 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 PATRÍCIO CARNEIRO ARAÚJO, DIRETOR(A) DE INSTITUTO,
SUBSTITUTO(A), em 15/12/2022, às 17:42, 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 ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 16/12/2022, às 13:46, 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 ANA PAULA RABELO E SILVA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 19/12/2022, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA MARTINS FIRMINO, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 19/12/2022, às 10:00, 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 0588251 e
o código CRC 027FC846.
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