
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 10ª REUNIÃO EM CARÁTER  EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSEPE

Ao nono dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas  e vinte e dois minutos, via
webconferência, através da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a décima
reunião, em caráter extraordinária da Câmara de Graduação, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
– Consepe, sob a Presidência da Senhora Pró-reitora de Graduação, Geranilde Costa e Silva, e com a
presença dos seguintes membros:  Clarisse Goulart Paradis (representante docente do Ins�tuto de
Humanidades e Letras do  Campus dos Malês); Elisabeth Catunda Linhares (representante docente do
Ins�tuto de Desenvolvimento Rural),  Adelmária Ione dos Santos (representante técnica-administra�va
em educação). Es�veram ausentes os/as professores/as Allberson Bruno de Oliveira Dantas
(representante docente do Ins�tuto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável), Antônia Suele de
Souza Alves (representante dos coordenadores de cursos de graduação) ambos por mo�vo de gozo de
férias. Também não comparecerem e jus�ficaram ausência a docente Wânia Miranda Araújo da
Silva (representante dos coordenadores de cursos de graduação) e Julio Sani Lopes (representante
discente). I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente iniciou a
reunião cumprimentando os presentes e em ato con�nuo informou que o docente suplente da
professora Antônia Suele de Souza Alves, o professor Tiago Mar�ns da Cunha  (ILL), não pode ser
convocado para aquela reunião pois também entrava-se em período de férias.  Em seguida foi
apresenta a ORDEM DO DIA – Pauta Única- 1. Processo de nº 23282.009442/2021-31 – que discorre
sobre a Oferta de Vagas a serem ofertadas para o ingresso no semestre 2021.2 – junto ao Sistema de
Seleção Unificada - SiSU nos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab – sendo nessa edição ofertadas 364 vagas, sendo: 254 – Ceará e 110 –
Bahia. A Senhora Presidente apresentou e jus�ficou o parecer do citado processo. Após amplo debate o
parecer foi aprovado por todas as presentes.  ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar,
a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão às nove horas e quarenta e cinco minutos. Para
constar, eu, Geranilde Costa e Silva, presidente da Câmara de Graduação do CONSEPE, lavrei a presente
ata, assinada por mim, a qual depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da Câmara de
Graduação.

Documento assinado eletronicamente por ELISABETH LINHARES CATUNDA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 29/06/2022, às 08:52, 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 WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, COORDENADORA
DE CURSO, em 18/11/2022, às 14:20, 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 GERANILDE COSTA E SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/11/2022, às 13:34, 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 CLARISSE GOULART PARADIS, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 06/12/2022, às 17:04, 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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0412597 e
o código CRC 59341132.
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