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ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às catorze horas, via webconferência,
através da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a décima quinta sessão
ordinária da Câmara de Graduação, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe, sob a
Presidência da Senhora Pró-reitora de Graduação, Rosalina Semedo de Andrade Tavares, e com a
presença dos seguintes membros: Wânia Miranda Araújo da Silva (representante dos coordenadores de
cursos de graduação);  Allberson Bruno de Oliveira Dantas (representante docente do Ins�tuto de
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável); Reinaldo Pereira de Aguiar (representante técnico-
administra�vo em educação) e Nembali Mané (representante discente). Ausências jus�ficadas: Elisabeth
Catunda Linhares (representante docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural) e Antônia Suele de
Souza Alves (representante dos coordenadores de cursos de graduação); Encontram-se vagos: um
representante dos coordenadores de cursos de graduação e um representante docente. I. ABERTURA
DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente iniciou a sessão
cumprimentando os presentes; dando boas-vindas ao novo representante técnico-administra�vo em
educação, Reinaldo Pereira de Aguiar e ao representante discente, Nembali Mané e declarou aberta a
sessão. Em seguida, a Senhora Presidente apresentou os itens da pauta encaminhada previamente aos
Conselheiros e colocou a pauta em votação, sendo aprovada por unanimidade. II. ORDEM DO DIA. 1.
Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 149, de 25 de abril de 2022, que reedita, com
alterações, a Resolução nº 48/2018/Consuni, de 18 de dezembro de 2018, que reeditou, com
alterações, a Resolução nº 47/2016/Consuni, de 19 de dezembro de 2016, que aprovou ad referendum
a criação do Curso de Graduação em Relações Internacionais, Bacharelado, regime semestral, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), bem como seu
respec�vo projeto pedagógico. Processo nº 23282.009603/2016-29. Relatora: Rosalina Semedo de
Andrade Tavares. A Senhora Presidente apresentou a matéria ao Plenário e, a seguir, passou a palavra ao
Relator ad hoc, o Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas, que procedeu com a leitura do Parecer
emi�do pela Presidente, a qual foi favorável ao pleito. A Presidente contextualizou a necessidade de
aprovação Ad Referendum da Resolução, tendo em vista visita do Ministério da Educação para avaliação
do referido curso. Não havendo manifestações, a Resolução Consepe/Unilab nº 149, de 25 de abril de
2022 foi homologada pelos presentes. 2.Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 131, de 08 de
abril de 2022, que aprova a criação do Curso de Graduação em Medicina, Bacharelado, regime
semestral, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
 Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 132, de 08 de abril de 2022, que aprova o Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina, Bacharelado, regime semestral, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.005547/2022-00.
Relatora: Rosalina Semedo de Andrade Tavares. A Senhora Presidente apresentou a matéria ao Plenário
e, a seguir, passou a palavra ao Relator ad hoc, o Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas, que
procedeu com a leitura do Parecer emi�do pela Presidente, a qual foi favorável ao pleito. O conselheiro
Reinaldo observou a ausência de documentação complementar para aprovação da resolução. A
conselheira Wânia concordou e propôs que o processo fosse revisado e inserido como ponto de pauta na
próxima sessão da Câmara de Graduação. Dessa forma, deliberou-se pela re�rada do processo da pauta,
para revisão e nova análise, sendo aprovado pelo plenário. 3. Homologação da Resolução
Consepe/Unilab nº 151/2022, de 13 de maio de 2022, que aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de graduação,
na modalidade a distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) para o ano le�vo de 2022.2. Processo nº 23282.004425/2022- 98. Relatora: Wânia Miranda
Araújo da Silva. A Senhora Presidente passou a palavra a Relatora do processo, Professora Wânia



Miranda Araújo da Silva, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito.
Não havendo manifestações, a Resolução Consepe/Unilab nº 151/2022, de 13 de maio de 2022 foi
homologada pelos presentes.  4. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 152/2022, de 17 de
maio de 2022, que aprova, com alterações, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de graduação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2021. Processo
23282.006941/2021-76. Relatora: Rosalina Semedo de Andrade Tavares. A Senhora Presidente
apresentou a matéria ao Plenário e, a seguir, passou a palavra ao Relator ad hoc, o Conselheiro Allberson
Bruno de Oliveira Dantas, que procedeu com a leitura do Parecer emi�do pela Presidente, a qual foi
favorável ao pleito. A Presidente ra�ficou as alterações pontuais feitas no calendário acadêmico como a
alteração da data da SEMUNI, dentre outras. Não havendo manifestações, a Resolução Consepe/Unilab
nº 152/2022, de 17 de maio de 2022 foi homologada pelos presentes. 5. Apreciação do Processo SEI
nº 23282.011812/2021-08 (Proposta de resolução que reedita, com alterações a Resolução n°
15/2019/CONSUNI, de 05 de abril de 2019, que aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação
em Humanidades, Bacharelado, modalidade Presencial, da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira e Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº
21/CONSELHO SUPERIOR PRO TEMPORE, de 11 de novembro de 2011, que aprovou a criação do Curso
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira). Relator: Allberson Bruno de Oliveira Dantas. A Senhora Presidente passou a
palavra ao Relator do processo, professor Allberson Bruno de Oliveira Dantas, que apresentou a matéria
ao Plenário, manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações, a Senhora Presidente
submeteu a matéria à votação do Plenário, sendo aprovada por unanimidade. 6. Apreciação do Processo
23282.007401/2021-18 (Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução nº 02/2015,
de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre a aprovação do Projeto Polí�co Pedagógico do Curso de
Graduação EAD – Bacharelado em Administração Pública da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira). Relatora: Elisabeth Linhares Catunda A Senhora Presidente apresentou a
matéria ao Plenário e, a seguir, passou a palavra a Relatora ad hoc, a Conselheira Wânia Miranda Araújo
da Silva, que procedeu com a leitura do Parecer emi�do pela Conselheira Elisabeth Linhares Catunda, a
qual foi favorável ao pleito. Não havendo manifestações, a Senhora Presidente submeteu a matéria à
votação do Plenário, sendo aprovada pelos presentes. 7. Apreciação do Processo nº
23282.011423/2021-74 (Proposta de Resolução que reedita, com alterações, a Resolução n° 004/2014,
de 07 de março de 2014, que aprovou Ad Referendum, o Projeto Polí�co Pedagógico do Curso de
Graduação em Química, Licenciatura, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira). Relatora: Antônia Suele de Souza Alves. A Senhora Presidente apresentou a matéria ao
Plenário e, a seguir, passou a palavra ao Relator ad hoc, o Conselheiro Reinaldo Pereira de Aguiar, que
procedeu com a leitura do Parecer emi�do pela Conselheira Antônia Suele de Souza Alves, a qual foi
favorável ao pleito. Não havendo manifestações, a Senhora Presidente submeteu a matéria à votação do
Plenário, sendo aprovado por unanimidade. 8. Apreciação do Processo nº 23282.013029/2021-71
(Revisão da Resolução 04/2019/CONSUNI que dispõe sobre a criação e o Regulamento da Câmara de
Graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira). Relatora: Antônia
Suele de Souza Alves. A Senhora Presidente apresentou a matéria ao Plenário e, a seguir, passou a
palavra ao Relator ad hoc, o Conselheiro Reinaldo Pereira de Aguiar, que procedeu com a leitura do
Parecer emi�do pela Conselheira Antônia Suele de Souza Alves, a qual foi favorável ao pleito. Não
havendo manifestações, a Senhora Presidente submeteu a matéria à votação do Plenário, sendo
aprovado pelos presentes. III. EDITAL PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTE DAS COORDENAÇÕES DE
CURSOS NO CONSEPE. A Presidente explicou sobre a necessidade de lançamento de Edital para escolha
de representantes das coordenações de cursos no Consepe, bem como a definição da Comissão Eleitoral
responsável pela execução dos trabalhos. Observou que já exis�a uma minuta de Edital para análise. O
Conselheiro Reinaldo sugeriu que o Edital fosse publicado de forma unificada englobando as três
categorias. A Presidente salientou que este Edital seria mais específico e direcionado à graduação e
sugeriu que a Comissão Eleitoral fosse composta pelas três categorias. Professora Wânia se colocou à
disposição para par�cipar da comissão, ficando com a Presidência da mesma e informou que iria verificar
com a Profa. Suele a possibilidade de ela também integrar a comissão. A Presidente convidou Reinaldo
para fazer parte da comissão. O conselheiro se dispôs a colaborar nas a�vidades do Edital. IV.
COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: Reinaldo sugeriu que a Câmara de Graduação pudesse ter uma



página no site associada diretamente a página do Consepe e destacou que todos os atos das sessões
precisariam ser publicizados. A Presidente agradeceu a sugestão e informou que as providências já
estariam sendo tomadas em relação a esta demanda. Professora Wânia ques�onou sobre a possibilidade
de discussão do calendário acadêmico com a comunidade acadêmica, visando a conformidade do
calendário com o ano le�vo. A Presidente agradeceu e explicou que o calendário de dois mil e vinte e
dois seria pauta da próxima sessão da Câmara de Graduação e que poderiam ser feitas propostas de
discussão com a comunidade. Nembali agradeceu as boas-vindas e par�cipação na sessão. Perguntou
sobre a vinda dos estudantes estrangeiros, bem como sobre a ausência de número de matrícula de
alguns destes estudantes. A Presidente agradeceu e explicou que a Prograd estava em diálogo com a
Prointer para verificar qual o melhor encaminhamento para resolução deste problema. No entanto, a
Presidente confirmou que não vislumbra perda de vaga destes estudantes. V. COMUNICAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA. A Presidente ra�ficou o pedido de assinatura, por parte dos membros da Câmara de
Graduação, das atas das sessões anteriores que já estavam disponibilizadas em blocos de assinatura no
SEI. VI. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou
encerrada a sessão, às quinze horas e quarenta minutos. Para constar, eu, Milena Silva Freire, Secretária
Execu�va, 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 ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PRESIDENTE
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Documento assinado eletronicamente por WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, COORDENADORA
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6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REINALDO PEREIRA DE AGUIAR, SECRETÁRIO(A)
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