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Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às catorze horas, mediante prévia convocação,
realizou-se a sexta reunião ordinária da Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão – Consepe, por meio de videoconferência, sob a Presidência da Senhora Pró-reitora de
Graduação, em exercício, Solange Maria Morais Teles, e com a presença dos seguintes membros: Sérgio
Krieger Barreiras (representante dos coordenadores de cursos de graduação); 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); Aluísio Marques da
Fonseca (representante docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza); Adelmária Ione dos
Santos (representante técnica-administra�va em educação) e Julio Sani Lopes (representante discente).
Encontra-se vago: dois representantes dos coordenadores de cursos de graduação. I. ABERTURA DOS
TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a senhora presidente iniciou a reunião cumprimentando os
presentes. Em seguida, apresentou as pautas a serem discu�das. II. APROVAÇÃO DA ATA. A Senhora
Presidente apresentou a ata da 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação que foi aprovada por
unanimidade pelo plenário. III. ORDEM DO DIA. 1. Apreciação do Processo SEI nº 23282.000728/2021-
51 (Reedita, com alterações a Resolução 22/2014, de setembro de 2014, que estabelece procedimentos
e normas para criação de cursos de graduação). Relator: Sergio Krieger Barreira. A Senhora Presidente
passou a palavra ao relator que apresentou a matéria,  manifestando-se favorável a aprovação, com
algumas alterações no texto. Profa. Clarisse sugeriu pensar em mudanças no fluxograma para quando
ocorressem alterações muitos pontuais nos PPC’s. Não havendo mais manifestações, a Presidência
colocou em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade. 2. Apreciação do Processo SEI nº 
23282.411249/2020-85 (Aprova a criação e o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Serviço
Social, Bacharelado, regime semestral). Relatora: Solange Maria Moraes Teles. A Presidente e também
relatora do processo fez  a leitura do parecer e manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo
manifestações contrárias, a Presidência colocou em votação a matéria, que foi aprovada por
unanimidade pelo plenário. 3. Apreciação do Processo SEI nº 23282.001314/2021-49 (Aprova a oferta
de 115 (cento e quinze) vagas ociosas do Processo Sele�vo SISU referentes ao período 2020.2, nos
cursos de graduação presencial da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para
candidatos residentes no Brasil que tenham sido subme�dos ao ENEM). Relator: Aluisio Marques da
Fonseca. O relator fez a leitura do parecer, manifestando-se favorável à aprovação. Prof. Sérgio explicou
que o Sisure subs�tuiu os editais específicos que haviam anteriormente e sugeriu a inclusão da categoria
de transgêneros e intersexuais, bem como o remanejamento de vagas. Profa. Clarisse observou que, com
o Sisure, o número de vagas diminuiu muito, se comparado aos editais específicos e concordou com a
inclusão da categoria de transgêneros e intersexuais, uma vez que o edital anteriomente publicado fora
cancelado. A Presidência colocou em votação a matéria, sendo aprovada com as alterações sugeridas. IV.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a
sessão. Para constar, eu, Milena Silva Freire, Chefe de Secretaria da Pró-reitoria de Graduação, 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 JÚLIO SANI LOPES, Usuário Externo, em 30/03/2021, às
11:05, 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 CLARISSE GOULART PARADIS, MEMBRO DA CÂMARA, em
30/03/2021, às 12:02, 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 MILENA SILVA FREIRE, CHEFE DE SECRETARIA, em
30/03/2021, 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.

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 0256921 e
o código CRC 89690CDF.
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