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ATA DE REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e trinta e sete minutos,
via webconferência, através da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a
décima sexta 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); Elisabeth Linhares Catunda (representante
docente do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural); Antonia Suele de Souza Alves Pereira (representante
dos coordenadores de cursos de graduação); Vandilberto Pereira Pinto (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). Registradas ainda as
presenças das servidoras da Pró-Reitoria de Graduação, Tecla Lorena Albuquerque Silva (Secretária
Execu�va) e Ana Ké�lla do Amaral Cavalcante Lopes (Assistente em Administração). Encontra-se vago um
representante dos coordenadores de cursos de graduação. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo
quórum regulamentar, a Senhora Presidente iniciou a sessão, cumprimentando os
presentes, consultando-os acerca da possibilidade da reunião ser gravada para subsidiar a elaboração da
ata; dando boas-vindas ao novo representante docente, Professor Vandilberto, e à professora Elisabeth.
Ressaltou ainda a importância da atuação da Câmara de Graduação, da contribuição dos membros
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. Aprovação da ata da 14ª sessão ordinária da Câmara de Graduação
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 2. Aprovação da ata da 15ª sessão ordinária da Câmara de
Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 3. Expedientes: I. a) 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). Processo 23282.005547/2022-00. Relatoria: Geranilde Costa e
Silva. A Senhora Presidente passou a palavra ao Relator ad hoc, o Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira
Dantas, que apresentou a matéria ao Plenário e, a seguir, procedeu com a leitura do Parecer emi�do pela
professora Geranilde Costa e Silva, a qual foi favorável ao pleito. O Conselheiro manifestou também seu
posicionamento a favor da ra�ficação do parecer. A Resolução Consepe/Unilab nº 131, de 08 de abril de
2022 foi homologada pelos presentes. b) 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 23282.005547/2022-00. Relatoria: Geranilde Costa e Silva. A Senhora
Presidente passou a palavra ao Relator ad hoc, o Conselheiro Allberson Bruno de Oliveira Dantas,
que apresentou a matéria ao Plenário e, a seguir, procedeu com a leitura do Parecer emi�do pela
professora Geranilde Costa e Silva, a qual foi favorável ao pleito. O Conselheiro manifestou também seu
posicionamento a favor da ra�ficação do parecer. A Resolução Consepe/Unilab nº 132, de 08 de abril de
2022 foi homologada pelos presentes. II. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 151, de 13 de
maio de 2022, que aprova 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. Relatoria: 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, de 13 de maio de 2022 foi homologada



pelos presentes. III. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 153, de 24 de maio de 2022, que
aprovou a seleção da Docente Elisangela André da Silva Costa, lotada no Ins�tuto de Ciências Exatas e
da Natureza (ICEN), para a Coordenação Ins�tucional do Programa de Residência Pedagógica na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº
23282.006920/2022-31. Relatoria: Elisabeth Linhares Catunda. A Senhora Presidente passou a palavra a
Relatora do processo, Professora Elisabeth Linhares Catunda, que apresentou a matéria ao Plenário,
manifestando Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações, a Resolução Consepe/Unilab
nº 153, de 24 de maio de 2022 foi homologada pelos presentes. IV. Homologação da Resolução
Consepe/Unilab nº 154, de 24 de maio de 2022, que aprovou a seleção do Docente Elcimar Simão
Mar�ns, lotado no Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN), para a Coordenação Ins�tucional
do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo nº 23282.006877/2022-12. Relatoria:
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. A conselheira sugeriu ainda a inclusão das fichas de inscrição dos candidatos no
processo.  A Presidente agradeceu a sugestão e informou que as providências estariam sendo tomadas
em relação a esta sugestão. Não havendo manifestações, a Resolução Consepe/Unilab nº 154, de 24 de
maio de 2022 foi homologada pelos presentes. V. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 155,
de 26 de maio de 2022, que aprovou a distribuição das vagas ociosas do processo sele�vo Sisu 2022.1
para as modalidades de transferência de outras IES, Portador de Diploma e Mudança Interna de Curso
(Reopção). Processo nº 23282.008409/2022-74. Relatoria: 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. O
Conselheiro Reinaldo Pereira apresentou ques�onamento sobre o mo�vo pelo qual as vagas de
transferência para os editais da Unilab não são geralmente ofertadas para as terminalidades dos cursos. A
Presidente esclareceu que as terminalidades não têm entrada e são uma segunda etapa do Bacharelado
em Humanidades (BHU), ou seja, não é possível ingressar diretamente nas terminalidades de acordo com
a estrutura curricular atual. Ela informou que houve reuniões com as coordenações dos cursos e direções
sobre essa temá�ca para verificar possibilidade de reestruturação do currículo atual com o intuito de
ocupar as vagas ofertada por esses cursos. A Professora Antônia Suele ra�ficou o que foi explanado pela
Presidente. Após, o Conselheiro Reinaldo ques�onou também se a nota de corte geralmente u�lizada
pela Unilab em determinados editais seria recomendação do Ministério da Educação (MEC). A Presidente
esclareceu que cada curso define e indica a nota de corte. A Resolução Consepe/Unilab nº 155, de 26 de
maio de 2022 foi homologada pelos presentes. VI. a) Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº
156, de 26 de maio 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
2022.1, a serem ofertadas por meio do Sisure, nos cursos de graduação presencial. Processo nº
23282.008339/2022-54. Relatoria: 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 Resolução
Consepe/Unilab nº 156, de 26 de maio de 2022 foi homologada pelos presentes. b) Homologação da
Resolução Consepe/Unilab nº 159, de 10 de junho 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 2022.1, a serem ofertadas por meio do Sisure, nos cursos de graduação
presencial. Processo nº 23282.008339/2022-54. Relatoria: 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 Resolução Consepe/Unilab nº 159, de 10 de junho de 2022 foi homologada pelos
presentes. VII. Homologação da Resolução Consepe/Unilab nº 157, de 26 de maio de 2022, que
aprovou o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no semestre 2022.2 (Sisu) nos cursos de
graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Processo
nº 23282.008338/2022-18. Relatoria: 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 Resolução
Consepe/Unilab nº 157, de 26 de maio de 2022 foi homologada pelos presentes. VIII. Homologação da



Resolução Consepe/Unilab nº 158, de 03 de junho de 2022, que aprovou o número de vagas a serem
ofertadas para o ingresso no semestre 2022.2, mediante Processo Sele�vo, para os Cursos de
Graduação a distância em Licenciatura em Língua Portuguesa e Licenciatura Interdisciplinar em
Ciências da Natureza da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (Unilab).
Processo nº 23282.008521/2022-13. Relatoria: 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 Resolução Consepe/Unilab nº 158, de 03 de junho de 2022 foi homologada pelos
presentes. O Professor Allberson Bruno teceu algumas considerações, sugerindo que os ins�tutos fossem
incen�vados a elaborar mais propostas, a fim de intensificar a par�cipação em editais da CAPES. Além
disso, ele pontou que os processos sele�vos de docentes para os cursos da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) estão com requisitos restritos a formações específicas muitas vezes e, desse modo, dificultam a
atuação de alguns professores da Unilab que não possuem determinada formação, mas são capacitados
para ministrar certas disciplinas nesses cursos. A Presidente agradeceu e informou ser per�nente
apresentar tal situação ao Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD). O Conselheiro Reinaldo Pereira
ques�onou se o edital para discentes dos cursos de graduação a distância em Licenciatura em Língua
Portuguesa e Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza já teriam sido publicados e a
Presidente informou que sim. IX. Homologação da Resolução que Reedita, ad referendum do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão o Edital de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) a RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB
Nº 127, DE 11 DE MARÇO DE 2022, que aprova, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, 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:
Antonia Suele de Souza Alves Pereira. A Senhora Presidente passou a palavra a Relatora do processo,
Professora Antonia Suele de Souza Alves Pereira, que apresentou a matéria ao Plenário, manifestando
Parecer favorável ao pleito. Não havendo manifestações, a Resolução homologada pelos presentes. X.
Apreciação do Processo nº 23282.007989/2022-82. (Proposta de Resolução que aprova, 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 para o ano
le�vo de 2022). 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. A Professora Wânia Miranda realizou considerações
acerca do fato de que o calendário le�vo dos cursos de graduação presenciais se encontra em desalinho
com o calendário civil, pontuando consequências e dificuldades decorrentes disso. A Presidente
agradeceu e manifestou que há outras sugestões de melhorias para o calendário acadêmico, a exemplo
da inclusão de eventos como a Semana Universitária, Semana da África e Fes�val das Culturas, como dias
le�vos e que seria necessário dialogar com a comunidade acadêmica, ins�tutos e coordenações para uma
construção cole�va de melhorias e, com isso, possibilitar a regularização do calendário acadêmico no que
diz respeito ao ano le�vo coincidir com o ano civil e a par�cipação dos estudantes de forma efe�va
nesses eventos. O discente Nembali Mané manifestou sua opinião quanto a importância da par�cipação
de todos os estudantes na Semana da África. A Senhora Presidente submeteu a matéria à votação do
Plenário, sendo aprovado pelos presentes. III. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PARA REVISÃO DA RESOLUÇÃO
COMPLEMENTAR 04/2019/CONSUNI, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019. A Presidente informou sobre a
necessidade de formação de uma comissão para trabalhar na apreciação da Resolução
Complementar 04/2019/CONSUNI, de 10 de outubro de 2019 que dispõe sobre a criação e o
regulamento da Câmara de Graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira e, se for o caso, na proposição para revisão desse ato, considerando o parecer emi�do
pelo Grupo de Atos Norma�vos (GTAN) sobre o tema. Em seguida, a Senhora Presidente submeteu a
proposta de criação da comissão ao Plenário, sendo aprovado pelos presentes. A professora Elisabeth
Catunda sugeriu que todos(as) par�cipassem desse processo de análise e revisão, através do
compar�lhamento cole�vo do documento. O professor Allberson Bruno se colocou à disposição para
assumir a presidência da comissão. A Senhora Presidente informou que a portaria seria elaborada com a
indicação de trinta dias para a conclusão dos trabalhos. IV. COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: O
Reinaldo pontou sobre a importância de previsão de editais com vagas para professores(as) da Educação



Básica, ques�onando acerca da possibilidade de edital para preenchimento de vagas ociosas des�nado a
esse público. A Presidente agradeceu, informou que foi realizando um levantamento de vagas ociosas e
que estão sendo empreendidos esforços na resolução de ensino de graduação, bem como no
planejamento para u�lização dessas vagas através de editais específicos. V. COMUNICAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA. A Presidente agradeceu à professora Wânia e aos membros da comissão responsável pelos
trabalhos do processo de eleição para uma vaga para coordenador(a) de curso. VI. ENCERRAMENTO DA
SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão, às
dezesseis horas e vinte e sete minutos. Para constar, eu, Larissa Albuquerque dos Santos, Assistente em
Administração, 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
DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO, em 06/10/2022, às 16:56, 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 ALLBERSON BRUNO DE OLIVEIRA DANTAS, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 07/10/2022, às 09:49, 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 07/10/2022, às 09:49, 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 NEMBALI MANÉ, Usuário Externo, em 07/10/2022, às
11:56, 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 ELISABETH LINHARES CATUNDA, PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 18/10/2022, às 10:22, 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 REINALDO PEREIRA DE AGUIAR, SECRETÁRIO(A)
EXECUTIVO(A), em 01/11/2022, às 09:26, 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 Vandilberto Pereira Pinto, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 01/11/2022, às 09:46, 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,
COORDENADOR(A) DO CURSO DE LETRAS E LÍNGUA PORTUGUESA, em 03/11/2022, às 23:09,
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 0515381 e
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