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Ao segundo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, às catorze horas, via webconferência, através
da plataforma Google Meet, mediante prévia convocação, realizou-se a oitava 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) e Adelmária Ione dos Santos (representante técnica-administra�va em
educação). Não compareceu: Julio Sani Lopes (representante discente). Encontra-se vago: um
representante dos coordenadores de cursos de graduação e um representante docente. I. ABERTURA
DOS TRABALHOS. Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente iniciou a reunião
cumprimentando os presentes; 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 7ª Reunião Ordinária da
Câmara de Graduação. A Senhora Presidente apresentou a ata da 7ª Reunião Ordinária da Câmara de
Graduação, que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 2. Apreciação do Processo SEI nº
23282.006941/2021-76 (Calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de graduação, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de   2021).
Relatora: Geranilde Costa e Silva. A relatora explicou o processo, bem como a reformulação do
calendário, levando em consideração as observações feitas pela Propae e manifestou-se favorável à
aprovação. Profa. Elisabeth sugeriu inserir no calendário acadêmico uma recomendação informando que,
caso ocorra a inserção de algum ponto faculta�vo não previsto no calendário, o corpo docente poderia
fazer uma aula remota para compensar. A Presidente sugeriu elaborar uma instrução norma�va com essa
recomendação, bem como revisar resolução de retomada do calendário citada pela Profa. Clarisse. Todos
concordaram. Agendou-se então, reunião extraordinária para o próximo dia nove de junho. Não havendo
mais manifestações, a Presidência colocou em votação a matéria, que foi aprovada por unanimidade pelo
plenário. 3. Apreciação do Processo SEI nº 23282.006684/2021-72 (Calendário acadêmico do curso de
bacharelado em Administração Pública EaD da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira, para o semestre 2021.2). Relatora: Adelmária Ione dos Santos. A presidente passou a
palavra a relatora. A relatora do processo apresentou o parecer, bem como o calendário, no qual
manifestou-se pela sua aprovação. Não havendo manifestações contrárias, a Presidência colocou em
votação a matéria, que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. 4. Apreciação do Processo SEI nº
23282.401219/2020-61 (Criação e Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de
Alimentos, Bacharelado, regime semestral, da Unilab). Relatora: Antônia Suele de Souza Alves. 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 23282.004127/2021-17 (Regimento interno do colegiado
do Curso de Bacharelado em Agronomia, vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR)



da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira). Relatora: Wânia Miranda
Araújo da Silva. A relatora fez a leitura do parecer e manifestou-se favorável à aprovação com ressalvas.
Indicou uma revisão grama�cal do documento e a especificação no ar�go doze se a maioria seria simples
ou absoluta, em relação ao quórum. A Presidente sugeriu que o processo fosse aprovado, no entanto,
devolvido à origem, para que fossem feitas estas correções. Não havendo manifestações contrárias, a
Presidência colocou em votação a matéria, que foi aprovada com ressalvas, por unanimidade pelo
plenário. 6. Apreciação do Processo SEI nº 23282.004744/2021-12 (Regimento Interno do Colegiado do
Curso de Engenharia de Computação do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira). Relatora: Clarisse Goulart
Paradis. A relatora fez a leitura do parecer e manifestou-se favorável à aprovação com indicação de
alterações no texto do regimento. Não havendo manifestações contrárias, a Presidência colocou em
votação a matéria, que foi aprovada com ressalvas pelo plenário. 7. Discussão sobre o Edital de eleição
de coordenadores de curso de graduação, na modalidade presencial e a distância, para o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). A Presidente informou sobre a necessidade e importância de
lançamento do Edital, em virtude da saída do Prof. Sérgio Krieger Barreira, representante das
coordenações de curso. Ficou definido como encaminhamento que a Presidente enviaria a minuta de
Edital, bem como proposta de calendário para que fosse verificado e aprovado junto aos membros na
reunião extraordinária. 8. Comunicações da Presidência: Processo SEI nº 23282.010895/2016-42
(Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras - Língua Portuguesa, Licenciatura, regime
semestral, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira); A presidente
informou que foi feito um ajuste em relação à uma disciplina, no entanto, como não mudou a carga
horária, não precisou alterar a resolução e o processo foi encerrado, sem a necessidade de passar pela
aprovação da Câmara de Graduação. Processo SEI nº 23282.009599/2017-80 (Procedimentos rela�vos à
matrícula em regime especial, com a�vidades acadêmicas domiciliares, para alunos dos cursos de
graduação e pós-graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira).
A Presidente explicou o processo e comunicou que iria socializar a minuta de resolução junto aos
membros. Informou que recebeu um comunicado do GT criado para analisar as resoluções da Unilab e
que eles solicitaram que a Prograd fizesse uma nova revisão na resolução que fala de TCC. Enviou
também uma proposta de resolução do aproveitamento de disciplinas, pois ainda não havia regulamento.
Comunicou ainda sobre a ocorrência da Semana Universitária em junho. IV. ENCERRAMENTO DA
SESSÃO. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a sessão às quinze horas e
dez minutos. Para constar, eu, Milena Silva Freire, Secretária Execu�va 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 WANIA MIRANDA ARAUJO DA SILVA, MEMBRO DA
CÂMARA, em 16/02/2022, às 14:50, 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 07:56, 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, MEMBRO DA CÂMARA,
em 21/02/2022, às 08:40, 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 16:35, 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.
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