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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às catorze horas, via webconferência,
através da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a sé�ma 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: Wânia Miranda Araújo da Silva (representante dos coordenadores de cursos de
graduação); Antônia Suele de Souza Alves (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); Adelmária Ione dos Santos (representante técnica-administra�va em educação)
e Julio Sani Lopes (representante discente). Ausência jus�ficada: Aluísio Marques da
Fonseca (representante docente do Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza). Encontra-se vago: um
representante dos coordenadores de cursos de graduação. I. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo
quórum regulamentar, a Senhora Presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes; desejou
boas-vindas aos novos membros da Câmara de Graduação e declarou aberta a sessão. II. INFORMES. A
Senhora Presidente informou que a minuta de resolução que tratava da oferta de cento e quinze vagas
ociosas do Processo Sele�vo SISU, referentes ao período 2020.2, nos cursos de graduação presencial da
Unilab e que havia sido aprovada na úl�ma reunião da Câmara de Graduação (Processo SEI nº
23282.001314/2021-49), precisou ser alterada, uma vez que a Prograd e a Propae ainda estão
aguardando a conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) de Ações Afirma�vas, que
definirão à respeito da inclusão de grupos minoritários nos editais de seleção dos cursos de graduação da
Unilab. III. ORDEM DO DIA. 1. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação. A
Senhora Presidente apresentou a ata da 6ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, que foi aprovada
por unanimidade pelo plenário. 2. Apreciação do Processo SEI nº 23282.000615/2021-55 (Regimento
Interno do Comitê Gestor Ins�tucional de Formação Inicial e Con�nuada de Profissionais do Magistério
da Educação Básica - COMFOR e Resolução do Programa Integrado de Bolsas – PIB). Relatora: Geranilde
Costa e Silva. A relatora explicou o processo e manifestou-se favorável à aprovação. Não havendo
manifestações, a Presidência colocou em votação a matéria, que foi aprovada por unanimidade pelo
plenário. 3. Apreciação do Processo SEI nº 23282.503523/2019-16 (Regimento da Cogestão entre o
Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável – IEDS e o Ins�tuto de Educação a Distância -
IEAD na gestão acadêmica e administra�va do curso de Engenharia de Computação). Relatora: Clarisse
Goulart Paradis. A presidente passou a palavra a relatora. A relatora do processo apresentou o parecer,
no qual manifestou-se pelo encaminhamento do processo à origem, para que sejam anexadas ao
processo, as atas atualizadas de aprovação do regimento, pelo Conselho do IEDS e pelo Conselho do
IEAD. Todos se manifestaram favoráveis ao parecer da relatora. 4. Apreciação do Processo SEI nº
23282.003480/2016-12 (Reedita, com alterações, a Resolução no 15/2017/CONSUNI, que ins�tui e
regulamenta o Estágio Supervisionado nos Cursos de Graduação presencial). Relatora: Adelmária Ione
dos Santos. A relatora 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.  5. Apreciação do Processo SEI nº 23282.411963/2020-73 (criação e
regimento do CIADI - Centro Integrado de Atenção ao Desenvolvimento Infan�l, na condição de órgão
complementar junto ao Ins�tuto de Humanidades). Relatora: Adelmária Ione dos Santos. A relatora
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. 6.



Comunicações da Presidência: Processo SEI nº 23282.002312/2021-77 (Solicitação de alteração do
Edital de Mudança de Curso), no qual foram alterados alguns tópicos do edital (item 2.1, III e VII), que
tratam dos critérios de elegibilidade para que alunos regularmente matriculados em cursos presenciais
possam concorrer às vagas ofertadas: reduziu-se o percentual mínimo de carga horária total do curso de
origem de 25% para 20%, e reduziu-se o IDE mínimo de 4,5 para 3,0; Processo SEI nº
23282.003683/2021-76 (Aprovação, ad referendum, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a
oferta de Turmas/Componentes Curriculares Obrigatórias e Estágios Curriculares Supervisionados, para
a retomada do período le�vo 2020.2.). IV. ENCERRAMENTO DA SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a
Senhora Presidente declarou encerrada a sessão às quinze horas e cinco minutos. 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 07/02/2022, às
09:41, 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, MEMBRO DA
CÂMARA, em 16/02/2022, às 14:49, 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 GERANILDE COSTA E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA DE
GRADUAÇÃO, em 17/02/2022, às 07:57, 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, MEMBRO DA CÂMARA,
em 21/02/2022, às 08:38, 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, MEMBRO DA CÂMARA, em
21/02/2022, às 16:34, 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 ANTONIA SUELE DE SOUZA ALVES PEREIRA, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 23/11/2022, às 13:28, 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 0278469 e
o código CRC 9518147A.
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