
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CONSEPE

Ao décimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, via
webconferência, através da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a décima
quarta reunião ordinária 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: Elisabeth Catunda Linhares (representante docente do Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural), Wânia Miranda Araújo da Silva (representante dos coordenadores de cursos de
graduação) e a Profa. Antônia Suele de Souza Alves (representante dos coordenadores de cursos de
graduação. Estando ausente o professor Allberson Bruno de Oliveira Dantas (representante docente), a
professora Clarisse Goulart Paradis (representante docente do Ins�tuto de Humanidades e Letras
do Campus dos Malês) e Julio Sani Lopes (representante discente). Encontra-se vago: um vaga para
representante dos coordenadores de cursos de graduação e uma vaga para representando do Técnicos
Administra�vos. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente
iniciou a reunião cumprimentando as presentes. Em ato con�nuo foi dada a  leitura da pauta, momento
em que a presidente da sessão solicitou alteração da pauta explicando sobre a re�rada daquela sessão o
Processo SEI nº  23282.016687/2021-14,  que Aprova norma�va interna ao Programa de Educação
Tutorial, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Para tanto a presidente
da câmara explicou que após tomar conhecimento do parecer favorável do citado relator e considerado a
necessidade premente de regulação do PET no âmbito da Unilab, aprovou por Ad Referendum a citada
minuta e solicitou aprovação por Ad Referendum ao presidente do CONSEPE, que foi acolhida e
subme�da para análise junto à 15ª Reunião Ordinária do CONSEPE, realizada no dia 15 de fevereiro de
2022. Em ato con�nuo foi  iniciada a sessão tendo como ponto de pauta:  1. Apreciação do Processo SEI
nº  23282.411180/2020-90 -  Proposta de Minuta de  Resolução CONSEPE, que versa sobre o  Regimento
Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em Humanidades (BHU), do Ins�tuto de Humanidades
(IH), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), sob a relatoria da
profa. Antônia Suele de Souza Alves, que manifestou ser favorável ao citado documento, tendo parecer 
aprovado. Em ato con�nuo foi dado análise ao ponto 2. Apreciação do Processo SEI nº
23282.014640/2021-16, que Aprova o Relatório Ins�tucional Consolidado de 2020, do Programa de
Educação Tutorial em Humanidades e Letras - PETHL/UNILAB), sob a relatoria da conselheira Antônia
Suele de Souza Alves, que manifestou ser favorável ao citado documento, tendo parecer  aprovado, por
fim feita deba�do o ponto 3- Apreciação do Processo SEI nº 23282.005736/2021-93, 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, tendo como  relatora a
conselheira  Wânia Miranda Araújo da Silva, que indicou em seu parecer ajustes a serem feitos no citado
regimento, e que após sua leitura teve parecer  aprovado. Findado os pontos de pauta a presidente da
sessão informou as conselheiras presente sobre a aprovação do Processo SEI nº 23282.001133/2022-01,
no CONSEPE, da Minuta de Resolução do Calendário Acadêmico, período le�vo 2022.1 e 2022.2, no
regime semestral, dos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira. II. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente
declarou encerrada a sessão às quinze horas. Para constar, eu, Geranilde Costa e Silva, Presidenta da
Câmara de Graduação do CONSEPE, lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual depois de lida e
aprovada será assinada pelos/as membros/as 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, COORDENADORA
DE CURSO, em 18/11/2022, às 14:19, 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 GERANILDE COSTA E SILVA, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 22/11/2022, às 13:36, 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 ANTONIA SUELE DE SOUZA ALVES PEREIRA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/11/2022, às 13:29, 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 0421071 e
o código CRC B5E4B2C2.

Referência: Processo nº 23282.003323/2022-55 SEI nº 0421071
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