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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e treze, às quatorze horas e vinte minutos, na sede da 

UNILAB, em Redenção, realizou-se a 7ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário, mediante prévia convocação, 

sob a presidência da Magnífica Reitora, Nilma Lino Gomes e com o comparecimento dos conselheiros: Fernando 

Afonso Ferreira Junior - Vice-Reitor, Plínio Nogueira Maciel Filho – Pró-Reitor de Planejamento, Wilma de 

Nazaré Baía Coelho – Pró-Reitora de Graduação, Andrea Gomes Linard - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-

Graduação, João Batista Pereira – representando a Pró-Reitora de Relações Institucionais, Ana Lúcia Silva Sousa – 

Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura, Basilele Malomalo – representando o Pró-Reitor de Políticas Afirmativas 

e Estudantis, Emília Soares Chaves - Diretora do Instituto de Ciências da Saúde, George Leite Mamede – Diretor 

do Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Monalisa Valente Ferreira - Diretora do Instituto de 

Humanidades e Letras, Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo - Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural, Maria 

Aparecida da Silva – Diretora de Ensino a Distância, Daniel Freire de Sousa, representante docente do Instituto de 

Ciências da Saúde, Juan Carlos Alvarado Alcócer, representante docente do Instituto de Engenharias e 

Desenvolvimento Sustentável, Victor Emanuel Pessoa Martins, representante docente do Instituto de Ciências 

Exatas e da Natureza, Bruno Okoudowa, representante docente do Instituto de Humanidades e Letras; Rosalina 

Semedo de Andrade, representante docente do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Daniela Queiroz Zuliani, 

representante docente do Instituto de Desenvolvimento Rural, Rafael Alves Damasceno, Francisco Wesley de 

Oliveira Mendonça e Maria do Socorro Camelo Maciel, representantes dos servidores técnico-administrativos,  

Joana D’arc da Silva Feitosa, Adriana Nívea Girão Lima, Faustino Manuel Rodrigues, Edgar Djú, John Wesley de 

Oliveira Monteiro e Antonio Cesar da Silva Monteiro representantes dos discentes, Gislana Maria do Socorro M. 

do Vale. Esteve presente ainda a Assistente do CONSUNI, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos e os Professores 

Aluisio Marques da Fonseca e Ramon Souza Capelle de Andrade. A Conselheira Núbia Moura Ribeiro, Diretora do 

Campus de São Francisco do Conde, participou da sessão por videoconferência. Estiveram ausentes os 

conselheiros: Laura Aparecida da Silva Santos, Maria do Socorro Moura Rufino, Roberto Carlos da Silva Borges, 

Aristeu Rosendo Pontes Lima, Maria Vilma Coelho Moreira Faria e Fabio Paulino de Oliveira. I – ABERTURA 

DOS TRABALHOS - Havendo quórum, a Senhora Presidente deu início a sessão solicitando aos novos 

conselheiros para se apresentarem. Primeiramente se apresentaram os discentes – efetivos: Joana D’arc da Silva 

Feitosa, Faustino Manuel Rodrigues e John Wesley de Oliveira Monteiro, suplentes: Adriana Nivia Girão Lima, 

Edgar Dju e Antonio Cesar da Silva Monteiro e em seguida se apresentaram as representantes da sociedade civil 

que ainda não haviam participado das reuniões – efetivo: Gislana Maria do Socorro M. do Vale, suplente: Maria 

Saraiva da Silva. Em seguida, submeteu a apreciação e votação a Ata da 5ª Sessão Ordinária do Conselho 

Universitário, após votação, a referida ata foi aprovada por unanimidade. A Presidente colocou em votação a pauta 

do dia e informou que a relatora do processo que dispõe sobre a minuta de resolução que regulamenta o 

funcionamento do Restaurante Universitário não pode comparecer e nem enviar substituto, nesse sentido, solicitou 

que este ponto fosse retirado de pauta. Ainda com a palavra, a Presidente sugeriu alguns pontos para inclusão de 

pauta devido às urgências, são eles: a homologação do concurso de professor visitante do Instituto de 



Desenvolvimento Rural, o ajuste no calendário acadêmico, os projetos dos cursos de graduação da UNILAB e a 

flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnicos-administrativos. Após discussões, a pauta foi aprovada 

por unanimidade com as retiradas e inclusões citadas. II – ORDEM DO DIA – PROCESSOS – I - P 

23282000951/2013-98- Minuta de Resolução que regulamenta a ajuda de custo aos estudantes em aulas práticas. 

Relator: Basilele Malomalo. Com a palavra, o relator apresentou a proposta com alguns acertes, pois o Professor 

Roberto Carlos da Silva Borges havia solicitado vistas ao processo em reunião anterior e após isso, inseriu alguns 

ajustes na proposta com ajuda da Professora Albanise Barbosa Marinho, membro da comissão responsável pelo 

tema. Sem muitas discussões, a proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. II - P 

23282001067/2013-71- Minuta de Resolução que regulamenta o Regimento Interno da Comissão Permanente de 

Pessoal Docente. Relatora: Andrea Gomes Linard. A Conselheira relatou um breve histórico sobre a proposta de 

criação da CPPD na UNILAB e informou que foi instituída uma comissão para apresentar uma proposta de 

regimento, onde o Prof. Aluisio Marques foi nomeado presidente. Nesse sentido, a relatora convidou o referido 

professor para participar da reunião, ao qual passou a palavra para tecer maiores comentários sobre a proposta de 

regimento. De posse da palavra, o Prof. Aluisio explicou que a comissão elaborou três produtos: avaliação do 

estágio probatório de pessoal docente, proposta de regimento da comissão permanente de pessoal docente e as 

normas relativas a progressão horizontal e vertical dos docentes integrantes da carreira de magistério superior. O 

professor relatou algumas atribuições da CPPD e ressaltou que esta é uma instância importante, pois se trata de um 

órgão de assessoramento ao Conselho Superior da instituição de Ensino superior e ao seu dirigente para formulação 

de acompanhamento da prática de política do pessoal docente. O Prof. Aluisio relatou que após aprovado o 

regimento, deve ser aberto o edital para criação da CPPD. A conselheira Andrea Linard pediu a palavra e 

complementou a fala do Prof. Alusio explicando que o edital é aberto para deflagrar o processo eleitoral dos 

membros que vão compor a comissão, ao final, se posicionou com o parecer favorável a aprovação do regimento. 

Em discussão, o conselheiro George Mamede questionou alguns pontos: sobre a organização das progressões, por 

ser adequado que um docente com um nível mais alto faça a análise das progressões de nível mais baixo e sobre a 

não participação do docente que está em estágio probatório, visto que a maioria dos professores da UNILAB se 

encontra nessas condições. A conselheira Andrea Linard ressaltou que o ideal é que professores associados julguem 

os processos de progressão. Após discussões sobre os dois pontos, a Presidente sugeriu que dada a especificidade 

da UNILAB que possui uma equipe ainda pequena, os docentes que cumprem o estágio probatório possam 

participar das comissões e que o item que proíbe seja suprimido. A conselheira Monalisa Valente pediu a palavra e 

parabenizou a relatora e o Prof. Aluisio pelo trabalho, pois esta comissão é de extrema importância e necessidade 

para a Universidade, visto que os processos de progressão da UNILAB são encaminhados para serem analisados 

pelas comissões da Universidade Federal do Ceará, tutora da UNILAB, levando em consideração que tais 

processos demoram muito tempo para retornarem a UNILAB com um posicionamento. A Professora Wilma 

Coelho pediu a palavra e questionou, com base no artigo que dispõe sobre a Secretaria-Executiva da comissão, se a 

CPPD irá analisar também a progressão de técnicos-administrativos. Com a palavra, o Vice-Reitor informou que 

esta análise seria somente em relação aos servidores que venham a executar suas atividades na Secretaria Executiva 

da CPPD, pois a comissão é destinada aos docentes. Ao ensejo, o Prof. Fernando Afonso sugeriu que após o 

próximo concurso para técnicos seja criada uma Secretaria Executiva para trabalhar junto às comissões e aos 

conselhos da Universidade e não exclusiva para a CPPD, pois a UNILAB é uma universidade ainda pequena, com 

carência de servidores, tanto de docentes, como de técnicos-administrativos. Desse modo, o Prof. Fernando sugeriu 

que o artigo que versa sobre a exclusividade da Secretaria Executiva para a CPPD seja excluído. Após discussões, a 



conselheira Andrea Linard levou a Lei nº 12772 que versa sobre o tema, para sanar as dúvidas e retirar alguns 

pontos como, por exemplo, o item que versa sobre avaliação de estágio probatório, assunto que não compete a 

CCPD. De posse da palavra, a Presidente a colocou em votação o regimento com os ajustes citados a serem 

realizados, o qual foi aprovado pela maioria dos votos com uma abstenção. III - P 23282001055/2013-46- 

Requerimento de alteração de carga horária da Professora Maria Auxiliadora Bezerra Fechine. Relatora: Emília 

Soares Chaves. A relatora informou que a Professora Maria Auxiliadora Bezerra Fechine solicitou mudança de 

regime de trabalho de quarenta horas de dedicação exclusiva para quarenta horas e justificou a solicitação por 

pretender desenvolver sua outra vocação em finais de semana e feriados, pois é médica e gostaria de agregar a 

experiência prática e passá-la aos alunos do curso de enfermagem da UNILAB. A Profa. Emilia Chaves informou 

que consultou a Lei 12772 que dispõe sobre o tema e esta coloca que a mudança de regime de trabalho é vedada ao 

servidor que esteja em estágio probatório, situação da docente Maria Auxiliadora Bezerra Fechine. Sem maiores 

discussões, a Presidente colocou o processo em votação e a solicitação da docente não foi aprovada por 

unanimidade, visto que estava em desacordo com a legislação. IV - P 23282001135/2013-00- Minuta de Resolução 

que regulamenta o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação – CPA. Relator: Fernando Afonso 

Ferreira Junior. O relator passou a palavra ao Prof. Ramon Capelle para detalhar sobre a atuação da Comissão 

Própria de Avaliação - CPA e o regimento proposto. O referido professor explicou que a CPA tem por finalidade a 

coordenação e condução da Política de Avaliação Institucional da Universidade em consonância com os critérios 

estabelecidos pelo Sistema Nacional da Educação Superior (SINAES). E que a avaliação foca, entre outros 

critérios, nas condições de ensino oferecidas aos estudantes, na organização didático-pedagógica de ensino e 

favorece a consecução dos propósitos sociais da UNILAB. O professor ressaltou que as tarefas básicas da comissão 

são a elaboração do relatório de avaliação institucional e a promoção de uma cultura de avaliação. Ressaltou que a 

CPA já está em atividade e por isso o regimento precisa ser aprovado para normatizar seu funcionamento, pois o 

primeiro relatório está em fase de conclusão. Ainda com a palavra, o professor relatou as principais atividades da 

comissão e respondeu às dúvidas, em seguida, a Presidente colocou a matéria em epígrafe em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. V - P 23282000271/2013-74- Progressão horizontal da servidora docente Emília Soares 

Chaves – professor adjunto – referencia I para referencia II. Relator: Fernando Afonso Ferreira Junior. O relator 

realizou apresentação do processo de progressão funcional, julgado por uma comissão da Universidade Federal do 

Ceará e que teve como parecer que a candidata seja considerada apta para progredir horizontalmente da referência I 

para referência II, na classe de professor adjunto da UNILAB. Após discussões e votação o referido parecer foi 

aprovado por unanimidade. VI - P 23282000828/2013-77- Progressão horizontal do servidor docente John Hebert 

da Silva Felix – professor adjunto – referencia I para referencia II. Relator: George Leite Mamede. realizou 

apresentação do processo de progressão funcional julgado por uma comissão da Universidade Federal do Ceará e 

que teve como parecer que a candidato seja considerada apto para progredir horizontalmente da referência I para 

referência II, na classe de professor adjunto da UNILAB. Após discussões e votação o referido parecer foi 

aprovado por unanimidade. VII - P 23282001112/2013-97- Homologação das resoluções GR N° 15 e 16 aprovadas 

Ad Referendum que dispõem sobre a criação de cursos de Graduação para o Campus de São Francisco do Conde. 

Letras e Bacharelado em Humanidades. Relatora: Wilma de Nazaré Baía Coelho. A relatora informou que estas 

resoluções tiveram que ser aprovadas Ad Referendum devido a urgência, onde os projetos passaram por revisões e 

alterações possíveis. Ainda com a palavra, a Profa. Wilma Coelho parabenizou ao Instituto de Humanidades e 

Letras pelo trabalho desenvolvido. O conselheiro Bruno Okoudowa questionou se os professores que trabalham no 

Campus da Liberdade também atuarão no Campus de São Francisco do Conde, a Profa. Wilma comunicou que os 



cursos do referido Campus serão novos cursos e terão seus próprios professores para não assoberbar a equipe do 

Campus localizado em Redenção. Após discussões, as Resoluções foram homologadas por unanimidade. VIII - P 

23282001215/2013-57- Homologação do resultado final para concurso público de magistério superior, setor de 

estudo: Direito, Edital n° 27/2013. Relator: Maria Aparecida da Silva. A relatora informou que foram quarenta e 

cinco inscritos, quatorze candidatos compareceram a prova escrita, seis foram aprovados para prova didática e 

quatro candidatos aprovados, são eles em ordem de classificação: Alain Souto Rémy, Carlos Airton Uchoa Sales 

Gomes, Jairo Rocha Ximenes Pontes e Eduardo José de Lima Barbosa. Após discussões o resultado foi aprovado 

por unanimidade. IX - P 23282001082/2013-19- Solicitação de recurso referente ao indeferimento de inscrição da 

candidata Maria Ivanilda de Aguiar, Edital 25/2013. Relator: Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo. O relator explicou 

que a candidata foi aprovada em segundo lugar no concurso e seu questionamento é em relação a candidata que foi 

aprovada em primeiro lugar, Susana Blum, pois constava no site da Universidade que esta teve sua inscrição 

indeferida no concurso, mas não havia em nenhum local que esta candidata teve sua inscrição aceita, mediante 

recurso. O Prof. Rodrigo explicou que a candidata teve sua inscrição indeferida e impetrou recurso contra esta 

decisão que foi aprovado pelo CONSUNI, sendo a candidata permitida a realizar o concurso, no qual ficou em 

primeiro lugar. Entretanto, o resultado deste recurso não foi publicado, pois o relator recebeu orientação do 

Procurador Federal da UNILAB que não caberia a publicação de resultado do recurso da candidata Susana Blum, 

pois esta ação é de interesse pessoal do candidato. Ainda com a palavra, o relator ressaltou que o recurso da Sra. 

Maria Ivanilda é procedente, porém que não muda o resultado atual do concurso, levando em consideração que 

todo o processo foi realizado dentro da legalidade. Além disso, o relator pontuou que a partir deste caso, é 

importante que os resultados dos recursos sejam publicados para que contestações como esta não se repitam. Em 

discussão, a Profa. Wilma Coelho sugeriu que nestas situações é importante que se tenha um parecer formal da 

Procuradoria Federal. A Presidente colocou o recurso em votação que foi indeferido pela maioria dos votos, com 

cinco abstenções e um voto contra. X - P 23282001187/2013-78- Homologação do resultado final do concurso 

público de magistério superior, Setor de Estudo: Topografia e Geoprocessamento, Edital: nº 25/2013. Relator: 

Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo. O relator informou que é apenas uma vaga e que o primeiro lugar será 

contratado, os nomes dos três candidatos aprovados em ordem de classificação: Rafaella da Silva Nogueira, 

Alexsandra Bezerra da Rocha e Frederico Inácio Costa de Oliveira. O resultado foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. XI - P 23282001188/2013-12- Homologação de resultado final de concurso público de 

magistério superior, Setor de estudo: Sociologia Rural, Edital: 25/2013 Relator: Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo. 

O relator informou que é apenas uma vaga e que o primeiro lugar será contratado, os nomes dos dois candidatos 

aprovados em ordem de classificação: Joceny de Deus Pinheiro e Philippe Jean Louis Sablayrolles. O resultado foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. XII - P 23282001189/2013-84- Homologação de resultado final 

de concurso público de magistério superior, Setor de estudo: Fisiologia Vegetal, Edital: 25/2013 Relator: Rodrigo 

Aleixo Brito de Azevedo. O relator informou que é apenas uma vaga e que o primeiro lugar será contratado, os 

nomes dos seis candidatos aprovados em ordem de classificação: Jullyana Cristina Magalhães Silva Moura 

Sobczak, Tatiana Barroso Chiquieri, Elton Camelo Marques, Emanoela Lima Soares, Edmilson Igor Bernardo 

Almeida e Bruno Pansera Espíndola. O resultado foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. XIII - P 

23282001192/2013-81- Homologação de resultado final de concurso público de magistério superior, Setor de 

estudo: Fitotecnia, Edital: 25/2013 Relatora: Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo. O relator informou que é apenas 

uma vaga e que o primeiro lugar será contratado, os nomes dos cinco candidatos aprovados em ordem de 

classificação: Virna Braga Marques, João Gutemberg Leite Moraes, Marcos Aurélio Araújo Lima, Larissa de 



Oliveira Fontes e Jonas Cunha Neto. O resultado foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. XIV - P 

23282001234/2013-83- Homologação de seleção para professor visitante. Edital 65/2013, Setor de Estudo: 

Agricultura e Sociedade. Relator: Rodrigo Aleixo Brito de Azevedo. O relator explicou que o contrato do Prof. 

José Ribamar furtado de Sousa se encerrou e que foi necessário realizar concurso para a vaga, onde inscreveram-se 

sete candidatos.  A seleção é realizada por analise de currículo e o referido professor foi aprovado em primeiro 

lugar. Com a palavra, o Vice-Reitor alertou que possivelmente o Professor Ribamar não poderá a assumir a vaga, 

pois já está há dois anos no Ensino Federal e a legislação do Ministério da Educação não permite, exceto que a 

Justiça venha a conceder o feito. Após discussões o resultado do concurso foi deferido por unanimidade. XV - P 

23282001228/2013-83- Proposta de ajuste do calendário e matrículas acadêmicas para 2013.3. Relatora: Wilma de 

Nazaré Baía Coelho. A relatora apresentou a proposta de ajuste e esclareceu que a modificação foi realizada em 

face da saída de dois servidores técnico-administrativos para outras instituições da DRCA e esta Diretoria não 

poderá cumprir o cadastramento de todos os cursos de Graduação da UNILAB, inviabilizando que todos os cursos 

possam realizar as matrículas via internet e o segundo motivo é devido ao atraso no processo seletivo de 

estrangeiros que foi gerado pelo volume de inscrições, acima do previsto e consequente dificuldade no recebimento 

da documentação destes candidatos. Sem maiores discussões, a proposta de calendário foi aprovada por 

unanimidade. XVI - P 23282001217/2013-46- Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem. Relatora: 

Wilma de Nazaré Baía Coelho.  A relatora informou que os pontos de pauta XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e 

XXII possuem a mesma natureza e explicou que os cursos de Graduação da UNILAB irão passar por um processo 

de avaliação do Ministério da Educação e devido a isso foi necessário realizar mudanças nos Projetos político-

pedagógicos dos cursos - PPCs, tendo em vista que este documento deve estar dentro da legislação de cada curso e 

retratar o discente que a Universidade forma. A relatora descreveu de forma detalhada como se dá o processo de 

avaliação aos demais e parabenizou aos Institutos pelo excelente trabalho realizado em tempo hábil. Em discussão, 

a conselheira Joana D’arc da Silva Feitosaquestionou se projetos pedagógicos antigos sofreram muitas mudanças e 

a relatora informou que ocorreram muitas alterações. A Presidente complementou que os projetos ainda não haviam 

passado pela etapa de revisão. O conselheiro John Wesley de Oliveira Monteiro pediu a palavra e defendeu que os 

discentes deveriam ter participação na elaboração dos PPCs e questionou de que forma os estudantes poderiam ter 

acesso a isto. Em resposta, o Vice-Reitor ponderou que os discentes possuem assento nos colegiados dos cursos e 

esta forma é uma oportunidade de participar de modo atuante nas decisões da Universidade. Muitos conselheiros 

parabenizaram aos Institutos e a PROGRAD pelo empenho no trabalho e ao final a Presidente pontuou que é 

necessário que o processo de avaliação seja recebido de uma forma não punitiva e que todos devem tornar esse 

momento mais educativo e produtivo nas suas atuações na Universidade. A Presidente colocou a matéria em 

epígrafe em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. XVII - P 23282001221/2013-12- Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Letras – Língua Portuguesa. Relatora: Wilma de Nazaré Baía Coelho. Mesmo relato item 

XVI. Aprovado por unanimidade. XVIII - P 23282001222/2013-59- Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Engenharia de Energias. Relatora: Wilma de Nazaré Baía Coelho. Mesmo relato item XVI. Aprovado por 

unanimidade. XIX - P 23282001224/2013-48- Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Humanidades. Relatora: Wilma de Nazaré Baía Coelho. Mesmo relato item XVI. Aprovado por unanimidade. XX 

- P 23282001225/2013-92- Projeto Político Pedagógico do Curso de Administração Pública. Relatora: Wilma de 

Nazaré Baía Coelho. Mesmo relato item XVI. Aprovado por unanimidade. XXI - P 23282001226/2013-37- Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Agronomia. Relatora: Wilma de Nazaré Baía Coelho. Mesmo relato item XVI. 

Aprovado por unanimidade. XXII - P 23282001230/2013-03- Projeto Político Pedagógico do Curso de Ciências da 



Natureza e Matemática. Relatora: Wilma de Nazaré Baía Coelho. Mesmo relato item XVI. Aprovado por 

unanimidade. XXIII - P 23282001466/2013-31- Solicitação de flexibilização da carga horária de trabalho dos 

servidores técnico-administrativos da UNILAB – Proposta de criação de comissão. Relatora: Nilma Lino Gomes. 

A Presidente informou que recebeu um memorando dos técnico-administrativos com a solicitação de flexibilização 

da carga horária de trabalho desta categoria na UNILAB, de quarenta horas para trinta de horas de trabalho. A 

Presidente pontuou que a decisão de flexibilização da carga horária é muito séria, pois envolve o funcionamento da 

Universidade, levando em consideração que a prestação do serviço público necessita ser sempre realizada da 

melhor forma, por isso que é preciso se pensar nas condições e na viabilidade. Comunicou que diante disto, foi 

realizada reunião com o Reitorado, onde surgiu a proposta de criar uma comissão de estudo para analisar 

minuciosamente as reais condições de trabalho dos técnico-administrativos, levando em consideração as demandas 

abordadas pelos servidores, com a finalidade de subsidiar este Conselho Universitário para tomada de decisão 

estratégica em relação ao certame. A Magnífica Reitora explicou que a comissão será formada por três 

representantes de cada categoria: discente, técnico-administrativo e docente e que não estejam no CONSUNI. Cada 

uma delas deve escolher os seus representantes e informar os nomes sete dias antes da próxima reunião deste 

colegiado para que sejam levados a reunião. O conselheiro Rafael pediu a palavra e parabenizou a Presidência pela 

forma de conduzir o certame. Após discussões, a matéria em epígrafe foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A conselheira Andrea Linard pediu a palavra e 

comunicou que foi aprovado pela CAPES o primeiro mestrado acadêmico da UNILAB – Mestrado Interdisciplinar 

em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis que obteve nota três e conta com dezesseis professores 

contemplados em vários institutos. Parabenizou a equipe que se empenhou na elaboração da proposta e que neste 

momento todos estão imbuídos de buscar o planejamento para a realização da pós-graduação para o ano de 2014. A 

palavra foi passada a conselheira Maria Aparecida que informou que no dia três de outubro será realizado na 

UNILAB o primeiro colóquio de educação a distancia – institucionalização e convidou a todos para participar.  De 

posse da palavra a conselheira Adriana Nivia Girão Lima solicitou especial atenção ao Campus dos Palmares 

devido aos problemas estruturais, como segurança e que é interessante que sejam tomadas medidas emergenciais, 

levando em consideração que pode ser item a ser avaliado pelo Ministério da Educação durante a visita a 

Universidade. IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: A Magnífica Reitora informou que estará ausente 

durante os dias três a dezenove de outubro para realizar missão institucional em Moçambique, para firmar 

convênios e incrementar a mobilidade. V- ENCERRAMENTO DA SESSÃO - Nada mais havendo a tratar, a 

Presidente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e declarou encerrada a sessão às dezoito horas e vinte e 

cinco minutos. Para constar, eu, Dayanna Scarcela da Silveira Lemos, Secretária ad hoc, Assistente do Conselho, 

lavrei a presente ata, assinada por mim, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros.  

 


