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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE Nº 28, DE 21 DE AGOSTO DE 2020

  

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, a seleção dos
docentes Antônio Carlos da Silva
Barros para Coordenador Geral e Antônio
Manoel Ribeiro de Almeida para
Coordenador Adjunto da Universidade
Aberta do Brasil (UAB) na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no D.O.U de 21 de julho de 2010, e a
Portaria n° 328 do Ministério da Educação, de 10 de março de 2020, publicada no D.O.U de 11 de março
de 2020, considerando o processo de nº 23282.400250/2020-84,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:

 

Art. 1º Aprovar a seleção dos docentes Antônio Carlos da Silva Barros para Coordenador
Geral e Antônio Manoel Ribeiro de Almeida para Coordenador Adjunto da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab),
conforme resultado final do Edital de Seleção CONSEPE nº 01/2020.

 

Art. 2º As atribuições e remunerações de Coordenador Geral e Coordenador Adjunto da
Universidade Aberta do Brasil (UAB) estão de acordo com o sistema de bolsas Capes, conforme Portarias
Capes nº 183/2016 e nº 15/2017. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE



21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169213 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE
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Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 21/08/2020, às 15:27, 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 0169213 e
o código CRC 58E16960.

 

Referência: Processo nº 23282.400250/2020-84 SEI nº 0169213

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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REITORIA 
 



  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 350 DE 20 DE AGOSTO DE 2020

  
Dispõe sobre afastamento para pós-
doutorado da servidora ELIZIA CRISTINA
FERREIRA.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA  INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando o que consta no processo nº 23804.400957/2020-54, resolve:

 

Art. 1º - Autorizar o afastamento no país, com ônus limitado para a Unilab, da servidora
docente ELIZIA CRISTINA FERREIRA, Siape: 2144684, no período de 01/03/2021 a 28/02/2022, a fim de
cursar Pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (PPGFIL-UERJ).

 

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua assinatura.

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
20/08/2020, às 14:51, 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 0168987 e
o código CRC 75FF97CC.

 

Referência: Processo nº 23804.400957/2020-54 SEI nº 0168987

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 352, DE 21 DE AGOSTO DE 2020

  

Dispõe sobre a aprovação do Plano de
Desenvolvimento de Pessoal (PDP) da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano de
2021.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.408622/2020-11, resolve:

 

 

Art. 1º  Aprovar o Plano de Desenvolvimento de Pessoal (PDP) da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, para o ano de 2021, na forma do anexo, parte
integrante desta Portaria.

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
21/08/2020, às 17:02, 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 0169242 e
o código CRC D92A9AC3.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23282.408622/2020-11 SEI nº 0169242
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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta a consolidação do Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas da Unilab para 2021 a partir do Levantamento de Necessidades de 

Desenvolvimento de Pessoal – LND, conforme orientações presentes no Decreto 

9.991/19, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e a Instrução Normativa 

no 201/2019, que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para a 

implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, de que trata o 

Decreto no 9.991, pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal – SIPEC. 

2. PÚBLICO-ALVO 

O Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento da Unilab foi 

realizado durante o período de 22 de junho a 03 de julho de 2020, sendo amplamente 

divulgado por meio do e-mail institucional para a participação de todos os servidores e 

gestores da Unilab. 

As macrounidades da Unilab receberam o Ofício Circular n. 03/SGP, 

orientando os gestores acerca dos procedimentos e também a conversarem com suas 

equipes sobre as demandas de suas unidades e sobre as necessidades de desenvolvimento 

dos diferentes cargos e funções exercidos pelos servidores a compõem.  

 Ressalte-se que durante a realização do referido levantamento e de respectivo 

cadastro no SIPEC, considerou-se o Parecer de Força Executória n. 

00027/2020/NAP/PFCE/PGF/AGU, cuja decisão obriga ao cumprimento das seguintes 

decisões: 

a) abster-se de aplicar o Decreto n° 9.991/2019 e a Instrução Normativa n° 

201/2019 aos docentes da UNILAB;  

b) aplicar a sistemática estabelecida pela Lei n° 12.772/2012 e Lei no 8.112/90 

para os docentes da Universidade quanto aos seus afastamentos.  

Em virtude da decisão constante do parecer, a Superintendência de Gestão de 

Pessoas expediu o Ofício Circular nº 28, direcionado às unidades acadêmicas da Unilab 

informando que “os procedimentos inerentes ao Levantamento de Necessidades de 

Desenvolvimento (LND) não se aplica aos docentes da Unilab enquanto perdurar a 

validade da decisão judicial”. 

Desse modo, os levantamentos que constavam servidores docentes como 

público-alvo foram considerados opcionais e foram incluídos no PDP 2021, para que 
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constem, considerando que, caso o parecer de força executória perca o efeito, as 

necessidades cadastradas no PDP 2021 resguardariam os servidores de eventuais 

prejuízos em virtude da ausência de cadastro. 

3. O LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO 

As macrounidades da Unilab receberam orientações baseadas no 

levantamento realizado em 2019 e uma planilha em Excel cujas colunas refletiam as 

perguntas do questionário respondido pela Unilab ao cadastrar as necessidades no sistema 

também no ano anterior. 

Das 22 unidades, 6 não responderam ao questionário em excel. Contudo, 

considerando o agravo para os servidores no caso das demandas não constarem no PDP 

e o pouco tempo para verificar as razões do não encaminhamento, procedemos com o 

cadastro das demandas do ano anterior para as unidades que não encaminharam seu LND 

até a data de cadastro do PDP.  

Além dessas, foram inseridas 19 necessidades oriundas do processo de 

avaliação de desempenho de servidores técnico-administrativos. Dessa forma, foram 

coletadas 504 necessidades de desenvolvimento para a Unilab, previstas para atendimento 

em 2021. 

4. O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

As 504 necessidades coletadas, foram consolidadas e cadastradas no Sipec 

um total de 394 necessidades de desenvolvimento, muitas das quais sofreram um processo 

de edição para atender tanto quanto fosse possível à versão revisada, de 2020, do Guia 

para Elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. 

A Consolidação das 504 necessidades foi realizada por semelhança e a edição 

considerou principalmente o modelo de descrição conforme o Guia de Elaboração do 

Plano de Desenvolvimento de Pessoas, versão revisada em 2020.  

Além do texto descritivo da necessidade, outras informações, obrigatórias e 

facultativas, foram cadastradas, tais como a Temática, a Subtemática, e a Área Temática 

- Sistema Estruturante do Poder Executivo Federal. Uma vez que possui um número 

menor de categorias e que muitas vezes predominam nas ofertas de capacitação, segue 

abaixo um gráfico que ilustra a quantidade de necessidades cadastradas por área do 

Sistema Estruturante do Poder Executivo Federal e, no Anexo I, o relatório das 

necessidades cadastradas por unidade organizacional e por área do Sistema Estruturante 

do Poder Executivo Federal. 
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ANEXO 1 – NECESSIDADES CADASTRADAS POR UNIDADE E POR AREA 

TEMATICA DO SISTEMA ESTRUTURANTE DO PODER EXECUTIVO 

FEDERAL 

 

NECESSIDADES  CADASTRADAS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL - PDP 2021 

AUDIN 

Controle Interno 

Aperfeiçoar os conhecimentos para eficaz realização de Auditoria Governamental. 
Criar protocolos de controle interno e avaliação de processos, que possibilitem o 
gerenciamento de riscos e melhorar a qualidade das ações de auditoria interna 

Serviços gerais (logística) 
Entender e aplicar o conhecimento acerca das atualizações sobre a operacionalização dos 
sistemas de compras públicas. 

CGR 

Correição 

Aperfeiçoar conhecimentos na área correicional. 

CRG 

Comunicação 
Aplicar técnicas de liderança de equipes para promover o empoderamento da equipe e para 
lidar com situações de conflito construtivamente 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Aplicar técnicas de inteligência emocional para lidar com situações conflituosas no trabalho. 

Noções de Direito Constitucional e Administrativo do corpo de servidores da UNILAB 

Tecnologia da informação e comunicação 

Criar procedimentos para implementar práticas de segurança da informação na Unilab 

CRG, IH, DSIBIUNI, SGP, ILL 

Comunicação 
Aplicar a comunicação não violenta com o objetivo de desenvolver relações interpessoais 
mais harmoniosas e prevenir que conflitos impactem negativamente no ambiente de 
trabalho 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Tecnologia da informação e comunicação 

Melhorar o nível de alinhamento da área de TI com as metas estratégicas institucionais 
Melhorar o nível de compreensão sobre o processo de elaboração do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - PDTI institucional 

DTI 

Gestão, organização e inovação institucional 

Entender e aplicar técnicas de Sistemas de apoio à Decisão e Bussiness Intelligence 

Tecnologia da informação e comunicação 

Administração de Sistema Linux: Serviços para internet. 

Administração de Sistemas Linux: Redes e Segurança. 

Administração de Videoconferência. 

Administração JBoss 

Adquirir conhecimentos em eletrônica básica 
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Ampliar conhecimento de protocolos de redes 

Ampliar conhecimento em Linux 

Ampliar conhecimento em MySQL 

Ampliar conhecimento em OSPF 

Ampliar conhecimentos em ITIL v3 

Ampliar conhecimentos sobre PostgreSQL 

Ampliar o conhecimento em infraestrutura de redes 

Ampliar o conhecimento em IPv6 Básico 

Ampliar o conhecimento na Área de Infraestrutura e Segurança da Informação 

Ampliar o conhecimento na área de Segurança da Informação 

Ampliar os conhecimentos sobre BGP 

Análise Forense 

Aplicação de acessibilidade para projetos digitais, sistemas e aplicações 
Aplicar os conhecimentos sobre Postgres, Mysql, SQL server, para melhorar o uso da 
ferramenta de banco de dados utilizado na instituição. 

Aplicar técnicas de desenvolvimento em Java 

Aplicar técnicas de modelagem de dados multidimensional e integração de dados 

Aprender técnicas de Tratamento de Incidentes de Segurança 

Aprimorar e implantar protocolos de roteamento IP 

Aprimorar técnicas de Análise de Dados com BI 

Aprimorar técnicas de análise e mineração de dados 

Aprimorar técnicas de desenvolvimento de sistemas e aplicações em Ruby on Rails 

Aprimorar técnicas de Modelagem de Banco de Dados 

Aprimorar técnicas de Segurança de Redes e Sistemas 

Aprimorar técnicas de segurança em redes sem fio 

Aprimorar técnicas de Segurança web em Java 

Arquitetura e infraestrutura de redes 

Backup em Software Livre 

Compartilhamento de bases de dados e de informações 

Criar procedimentos para administração de sistemas Linux 

Criar protocolos e aplicar técnicas para administração de banco de dados 

Desenvolver Sistemas e Aplicações em Python e Django 

Desenvolvimento de plataformas e serviços de tecnologia da informação e comunicação. 

DESENVOLVIMENTO EM JAVA 

Elaboração do PDTI 

Entender e aplicar ferramentas de planejamento de TI, alinhado aos interesses institucionais 
Entender e aplicar o conhecimento sobre a integração das relações entre a gestão, as 
estratégias de negócio e as estratégias de TI 

Entender e aplicar técnica de Business Inteligence 
Entender e aplicar técnicas de governança de TI para alinhar o PDTI com os objetivos 
institucionais 

Entender e plicar técnicas para criação de métricas e índices para mensuração de resultados 

Gerenciamento de Banco de Dados 

Gerenciamento de Serviços de TI 



 7 

Gestão da Continuidade de Negócios 

Gestão da rede compartilhada de comunicação. 

Gestão de Riscos de TI 

Gestão de Segurança da Informação 

Gestão e planejamento de projetos de TI 

Governança de tecnologia da informação e comunicação 

Implantação da infraestrutura de chaves públicas 

Implantar Políticas de Segurança da Informação 

Implementação BI com Pentaho. 

Integração da instituição à Federação CAFe 

Integração de sistemas e aplicações 

Melhorar o nível da realização de metas estratégicas da área de TI; 

Melhorar o nível de alinhamento da área de TI com as metas estratégicas institucionais 

Melhorar o nível de identificação de fatores e demandas críticos da área de TI 

Planejar e Contratar de Serviços de TI 

Planejar e Projetar Infraestrutura para Datacenter 
Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de metodologias, de processos, de 
aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas. 

Rede Voip 

Segurança da Informação e Proteção a Dados Pessoais 
Soluções de tecnologia da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a 
experiência do usuário na prestação dos serviços públicos 

Virtualização de Servidores 

GR 

Comunicação 
Aplicar técnicas de Redação oficial para redigir documentos que expressem adequadamente 
as necessidades da unidade 

Documentação e Arquivo 
Entender conceitos relativos à gestão documental para refletir sobre a produção e a 
organização da gestão documental da unidade 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Aplicar conhecimentos de técnicas legislativas e jurídicas para a elaboração de documentos e 
normas oficiais. 

Aprimorar conhecimentos em políticas públicas 

GR; INSTITUTOS; DRCA 

Tecnologia da informação e comunicação 

Aplicar os conhecimentos a respeito dos sistemas da Unilab: MOODLE; 

Aplicar os conhecimentos a respeito dos sistemas da Unilab: SIGAA 

Entender e aplicar tecnologias de ensino não presencial 

ICEN 

Controle Interno 

Aplicar os princípios do controle no contexto da gestão pública. 

Entender a história da auditoria interna e a evolução de seu papel dentro das organizações. 

Documentação e Arquivo 
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Entender os princiapis conceitos pertinentes à gestão documental 

Ética 
Capacitar os agentes públicos para a promoção da conduta ética tanto na execução dos 
serviços públicos quanto na utilização deles como cidadãos. 

Gestão de pessoas 

Entender os conceitos, normas e parâmetros aplicados à gestão por competências 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aplicar técnicas de autoconhecimento para obter um estado consciente de virtudes, forças 
de caráter, valores pessoais, motivadores intrínsecos de trabalho e perfil comportamental. 
Avaliar os processos da unidade a partir dos conhecimentos em gestão de processos para 
alinhá-los aos objetivos da instituição, elimando falhas e extinguindo atividades que não 
agregam valor a organização. 
Conhecer outras formas de atuação de trabalho diferente do executado tradicionalmente, ou 
seja: presencial. 

Entender os fundamentos da gestão estratégica baseda no méodo Balanced Scorecard (BSC). 

Entender os principais conceitos sobre gestão de riscos com base na ISO 31000.2018. 
Entender os principais conceitos sobre gestão de riscos com base no modelo COSO ( 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), aplicado à gestão de 
riscos no setor público. 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Entender e aplicar o conhecimento sobre os recursos dos sistema eletrônico de informações 
oficial da instituição (SEI, SIGAA, SigRH) 
Obter conhecimento de como adminstrar o sistema eletrônico de informações utilizado 
amplamente pela insituição. 
Promover a difusão da LIBRAS, a fim de tornar essa língua um meio de comunicação comum 
entre os indíviduos. 

Planejamento e orçamento 

Lembrar e entender conceitos básicos sobre orçamento público 

Serviços gerais (logística) 

Entender conceitos básicos sobre compras públicas 

Lembrar conceitos pertencentes ao tema de Compras Públicas Sustentáveis no Brasil 

Transparência e controle social 

Entender e aplicar os instrumentos de controle social nos atos da administração pública. 

ICEN, OUVID 

Transparência e controle social 

Entender e aplicar a Lei de acesso à informação e outras normas correlatas 

ICEN, REITORIA 

Transparência e controle social 

Lembrar conceitos pertencentes à Lei Geral de Proteção de Dados e suas aplicações. 

ICS 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Entender as principais atualizações sobre Doenças Infecciosas 
Entender e lembrar as principais atualizações sobre Bioterismo, Saúde Pública e Doenças 
Infecciosas 

ICSA, PROPAE, PROPLAN 
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Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Aplicar conceitos relativos a administração publica federal para contextualizar a ação do 
servidor público 

ICSA; PROAD; PROPLAN 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aplicar ferramentas de gestão e controle 

IDR 

Gestão, organização e inovação institucional 

Entender e aplicar conceitos relativos à gestão acadêmica em IFES 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Aperfeiçoar conhecimentos em técnicas avançadas na área de compostos bioativos 
alimentares, a fim de transferi-los para a UNILAB. 

Aprender usar ferramenta para EAD 
Aprimorar e ou ampliar conteúdos voltados as disciplinas ou áreas de pesquisa agrícola e 
ambiental, com enfase em centros de formação reconhecidos. 

Captar recursos externos para desenvolvimento de projetos 
Conhecer novas técnicas e estabelecer parcerias na área de desenvolvimento rural para 
aperfeiçoamento acadêmico e desenvolvimento de pesquisas. 
Cumprir uma meta do projeto CONSAN-CPLP, direcionada a pesquisa de campo em Guiné 
Bissau. 
Desenvolver técnicas e habilidades na coleta, manuseio, uso e preservação de recursos 
genéticos 

Melhorar a produção científica por meio de parcerias entre grupos de pesquisa 
Promover a internacionalização, por maio da colaboração científica entre o grupo de 
pesquisa POLIFIBAN/CNPq e o ICTAN-CSIC, da Espanha. 

IEDS 
Ética, Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração 

Entender os principais conceitos e legislação ao ingressar no serviço publico. 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Aperfeiçoar estudos diversos 

Aperfeiçoar estudos e práticas em química, com ênfase em saneamento ambiental. 
Aprender novas metodolgias de pesquisa na minha área de conhecimento: Processos 
bioquímicos e biomassa. 

Aprender técnicas de Energia Solar 

Aprender técnicas de processos químicos e biomassa 

Aprimorar os conhecimentos em projetos e manutenção em instalações elétricas. 
Conhecer e aplicar as ferramentas e técnicas que o servidor público dispoõe para o 
desempenho eficaz de suas funções e atribuições. 
Criar projetos fotovoltaicos, tomando como referência ferramentas e normas atuais 
disponíveis sobre a matéria. 

Entender e aplicar técnicas de docência para Engenharia 

Entender técnicas de instalações elétricas 

Serviços gerais (logística) 
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Entender e aplicar técnicas de gestão e fiscalização de contratos administrativos conforme os 
normativos vigentes 
Entender e aplicar técnicas para elaboração de Termos de Referência, conforme as 
determinações legais 

IEDS, ILL 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aprimorar linguagens em Práticas Modernas de Gestão de Projetos e Processos. 

IEDS, ILL, PROAD 

Gestão, organização e inovação institucional 
Entender e aplicar técnicas modernas no âmbito internacional em gestão de projetos e 
negócios. 

IEDS, PROAD,PROPPG 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Entender as normas e os princípios gerais que regem a ação do servidor público federal para 
prevenir erros ou eventuais desvios de conduta por falta de conhecimento ou entendimento 
da legislação pertinente. 

IEDS, PROINST, PROPLAN 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Aprender e aprimorar a comunicação em Língua Inglesa. 

IEDS; IH, ILL, ICSA, PROAD 

Ética 
Criar ações para sensibilizar e engajar os servidores quanto ao seu papel social e quanto a 
sua responsabilidade enquanto ocupantes de cargo público 

IEDS;ILL; REITORIA 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Entender e aplicar técnicas de metodologias ativas em educação voltadas para o ensino 
superior. 

IH 

Comunicação 
Entender e aplicar técnicas de elaboracão de normas e comunicações oficiais em 
consonância com o manual de redação oficial da Presidencia da República. 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Melhorar a qualidade do serviço, eficiência e eficácia, oferecido pela UNILAB 

Renovar conhecimentos sobre Direito Administrativo 

IH, PROGRAD, PROPPG 

Gestão, organização e inovação institucional 
Aplicar técnicas de autogerenciamento para melhorar a produtivadade, a motivação e 
desenvolver novas habilidades 

IH, PROPAE 

Gestão, organização e inovação institucional 
Entender e aplicar técnicas e ferramentas de produtividade para a execução de tarefas 
administrativas 

IH,ILL, DSIBIUNI, 

Comunicação 
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Aplicar conhecimentos e técnicas de atendimento ao público para melhorar a satisfação do 
público-alvo com o atendimento realizado na Unilab 

IH; ILL, REITORIA 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aplicar ferramentas de modelagem de processos 

ILL 

Comunicação 
Aplicar conhecimentos em Língua Portuguesa para redigir textos conforme as normas, e boas 
práticas de escrita. 
Aprimorar o conhecimento técnico sobre edição de textos, planilhas e apresentações em 
slides. 

Ética 

Entender conceitos e normas seobre o comitê de ética em pesquisa. 

Gestão de pessoas 
Aprofundar permanentemente as competências de ensino, pesquisa e extensão, por meio da 
formação continuada de DOCENTE. 
Criar estratégias dequalificação profissional e desenvolvimento de pessoal voltadas para o 
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

Gestão, organização e inovação institucional 
Criar inovações de impacto no serviço público (Unilab) a partir do aperfeiçoamento de 
conhecimentos e técnicas em gestão pública 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Adiquir conhecimentos em acessibilidade 

Aplicar estratégias para criar um ambiente no contexto de trabalho remoto. 
Aplicar ferramentas de organização de equipes para realização de trabalhos de pesquisa e 
extensão 
Aplicar técnicas para lidar com ferramentas áudio-visual, de iluminação e conexão com redes 
móveis e fixas. 

Aprender a utilizar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
Aprimorar habilidades e competências em ensino, pesquisa e extensão, e ampliar e/ou 
melhorar programas de pós-graduação, por meio da formação continua. 
Aprimorar o processo de ensino-aprendizagem no ensino de disciplinas com temas e 
literaturas africanas na ementa. 
Aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, Pesquisa e Extensão, na disciplinas e projetos 
de pesquisas e atividades de extensão. 

Aprofundar conhecimentos e competências na área de atuação docente. 
Aprofundar os conhecimentos para o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa no 
âmbito da educação formal e continuada. 
Atualizar competências e conteúdos para ministrar disciplinas e desenvolver projetos de 
pesquisas na área. 

Atualizar conhecimentos sobre técnica e estratégias de argumentação. 

Atualizar conhecimentos técnicos e científicos na área de autuação do servidor. 
Buscar cooperação e divulgar ações pedagógicas em de ensino e extensão e o 
desenvolvimento de pesquisas sobre Literaturas de Língua Portuguesa. 
Compartilhar experiências de pesquisa para dar visibilidade à instituição e a seus 
pesquisadores. 
Criar ações para sensibilizar os servidores sobre a missão, e a identidade institucional da 
Unilab, considerando a integração com os países lusófonos parceiros 
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Criar ferramentas que proporcionem a acessibilidade em sistemas e aplicações digitais 
Desenvolver projeto de pesquisa em Grupo de Pesquisa associado às atividades docentes, 
referente aos estudos de Literatura. 

Desenvolver projeto de pesquisa em literatura 

Divulgar e conhecer pesquisas e praticar o intercâmbio científico 

Entender conceitos relacionados à gestão academica 
Entender e aplicar as atualizações da legislação educacional brasileira, a fim de possibilitar 
uma visão ampla acerca das normas da Educação. 
Entender novas técnicas e estabelecer parcerias com diferentes entidades públicas e 
privadas para aperfeiçoamento acadêmico 

Melhorar compreensao do fluxo institucional 

Melhorar os objetivos didáticos-pedagógicos. 

Realizar a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na Unilab através de parcerias. 

ILL, GR 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aplicar técnicas de planejamento e organização das atividades diárias. 

ILL, IDR 

Gestão, organização e inovação institucional 
Aplicar técnicas de gerenciamento de ferramentas digitais, softwares e equipamentos de 
trabalho 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Criar ações para sensibilizar e engajar os servidores sobre a missão e a identidade 
institucional da Unilab, considerando a internacionalização e da interiorização. 
Criar material didático para educação a distancia, conforme as técnicas e a legislação a que 
versam sobre a matéria 
Entender e aplicar ferramentas digitais para dinamizar as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

ILL, OUVID 

Ética 

Entender os fundamentos da ética e suas relações com o serviço público 

ILL, PROAD, PROPAE, CRG 

Correição 

Aperfeiçoar a participação em processos administrativos disciplinares 

ILL, PROAD, PROPPG 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aprimorar procedimentos e práticas administrativas em diversas áreas. 

ILL, PROEX 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Criar procedimentos e protocolos para a realização de eventos acadêmicos com vistas a 
promover a difusão, a produção cultural, acadêmica, científica e que contribuam para 
angariar parcerias e recursos para as açòes da universidade. 

ILL, PROGRAD 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
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Entender conceitos e parâmetros componentes do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES). 

ILL, PROPAE 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Criar políticas educacionais a partir do conhecimento teórico, técnico e normativo sobre a 
matéria. 

Criar programas de promoção de saúde voltados para a comunidade universitária 

ILL, PROPLAN, PROPPG 

Gestão, organização e inovação institucional 
Criar indicadores, a partir de técnicas e ferramentas adequadas, para avaliação institucional e 
controle. 

ILL, PROPPG 

Gestão, organização e inovação institucional 

Entender e aplicar ferramentas de gestão da inovação 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Avaliar prospostas de programas de pós-gradução 
Criar ações coordenadas de preservação do meio ambiente na Unilab, por meio do 
conhecimento sobre o manuseio correto do lixo eletronico 

ILL, REITORIA 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Criar e avaliar artigos em língua estrangeira estabelecer parcerias com pesquisadores 
estrangeiros renomados 

ILL, SGP 

Gestão, organização e inovação institucional 
Desenvolvimento de liderança, processos gerencias, relações interpessoais e 
aprofundamento nos sistemas em uso na instituição. 

ILL, SGP, IDR, DTI, IEAD 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aplicar técnicas de gerenciamento de processos 

Aplicar técnicas de gerenciamento de projetos 

ILL; IDR 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Aprofundar e desenvolver técnicas, metodologias e conhecimentos na área de pós-
graduação. 

ILL; PROGRAD 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Entender a regulamentação educacional aplicável às IES e os parametros de 
acompanhamento dos cursos de graduação pela SERES/MEC, para amparar a elaboração de 
indicadores que permitam o acompanhamento prévio e o gerenciamento desses fatores pela 
unidade co 

ILL; PROGRAD; GR; IH 

Tecnologia da informação e comunicação 
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Entender e aplicar as principais funcionalidades do SEI para a elaboração e gestão 
documental no âmbito da unidade. 

ILL; REITORIA 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Aprimorar técnicas de desenvolvimento de atividades de pesquisa. 

Entender conceitos, princípios e métodos da área de Educaçãao Profissional e Tecnológica. 

ILL; SGP 

Gestão de pessoas 
Entender e aplicar connhecimentos e técnicas para a construção positiva de relações 
interpessoais visando favorecer o trabalho em equipe. 

ILL;SGP 

Comunicação 
Aplicar técnicas de auto gerenciamento e compreender as diversas formas de relações 
interpessoais. 

OUVID 

Ouvidoria 

Entender e aplicar ferramentas disponíveis para a Ouvidoria Pública 

OUVIDORIA 

Ética 

Entender os principais fundamentos da ética e sua ligação com a Ouvidoria 

Gestão, organização e inovação institucional 

Lembrar e entender as técnicas aplicadas na resolução de conflitos 

Ouvidoria 

Entender o procedimento de classificação e tratamento de denúncias 

Lembrar e entender os instrumentos de controle social relacionados à Ouvidoria 

Transparência e controle social 

Aplicar técnicas de atendimento ao cidadão 
Entender as implicações e aplicações da Lei de Acesso à Informação nas rotinas 
administrativas 

PROAD 

Administração financeira 

Aplicar conceitos, técnicas e normas de execução orçamentária e financeira. 

Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados sobre controle de receitas e GRU 
Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados sobre receita e despesa no âmbito 
do orçamento público para realizar uma melhor assessoria 

Administração financeira, Contabilidade 
Aplicar conhecimentos sobre retenções tributárias na fonte para órgãos públicos da 
administração pública federal e novas declarações acessórias. 

Administração financeira, Planejamento e orçamento 
Entender e aplicar o conhecimento atualizado sobre as funcionalidades do Sistema Tesouro 
Gerencial para emissão de relatórios gerenciais 

Contabilidade 

Aplicar conhecimentos atualizados em retenções tributárias 
Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações relativas à contabilidade 
pública e em retenções na Fonte. 
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Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações relativas aos 
conhecimentos técnicos em demonstrações contábeis na contabilidade pública. 

Controle Interno 

Aplicar ferramentas tecnológicas para realizar Auditoria Governamental 
Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações relativas ao controle 
interno. 

Gestão, organização e inovação institucional 

Entender e aplicar técnicas de gerenciamento de projetos 

N1 - Aplicar técnicas de desenho e mapeamento do fluxo de processos utilizando o Bizagi. 

N2 - Entender e aplicar técnica de classificaão de documentos 

Organizar e implementar Gestão por Projetos 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Aplicar conhecimentos acerca da legislação referente a contratação de fundações, por 
dispensa de licitação para instruir processos dessa natureza em conformidade com a 
legislação. 

Serviços gerais (logística) 

Analisar e compor processos de compras públicas considerando a legislação vigente. 
Aplicar conhecimentos relativos a energias renováveis e sustentabilidade para atuar na 
gestão e fiscalização de contratos de serviços de fornecimento de energia elétrica e 
fornecimento de água encanada de forma mais eficiente. 
Criar demonstratitivos para evidenciar a adequada situação patrimonial e possibilitar o 
correto reconhecimento, mensuração, e evidenciação dos bens públicos 

Criar e avaliar planilhas de custos e formação de preços, segundo a IN 05/2017 
Entender e aplicar conhecimentos na área de contratações diretas, incluindo a 
operacionalização de sistema de dispensa eletrônica de Licitação. 
Entender e aplicar o que couber quanto às atualizações refentes à legislação e 
procedimentos que versam sobre a aplicação de penalidades em contratos administrativos. 
Entender e aplicar o que couber quanto às atualizações refentes à legislação e 
procedimentos que versam sobre compras públicas 
Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações relativas a alterações e 
aditivos aos contratos administrativos 
Entender os procedimentos relativos à fiscalização de contratos executados sob o regime de 
dedicação exclusiva de mão-de-obra 

PROAD, PROPLAN 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aprimorar os conhecimentos na área de gestão pública. 

PROEX 

Comunicação 
Entender e aplicar conhecimentos acerca de conceitos, técnicas, instrumentos e ferramentas 
de pertinentes à comunicaçào institucional 

Gestão, organização e inovação institucional 
Orientar equipes de trabalho e otimizar constantemente o desempenho profissional da 
equipe. 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Aplicar conhecimentos e técnicas necessários ao planejamento, à organização e à avaliação 
de eventos institucionais 
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Atualizar conhecimentos em estudos culturais, currículo, educação e ensino 
Atualizar os conhecimentos acerca da legislação educacional brasileira, a fim de possibilitar 
uma visão ampla acerca das normas da Educação. 

Aumentar a eficiência dos resultados das unidades e os relacionamentos interpessoais 
Entender e aplicar os procedimentos e técnicas necessários à organização de um cerimonial 
público institucional 

Participar do Fórum de Extensão 

Planejamento e orçamento 
Otimizar as ações de planejamento, analisar os pontos fortes e fracos e oportunidades 
internas e externas da unidade. 

PROGRAD 

Documentação e Arquivo 

Entender os principais conceitos relativos à gestão documental aplicada ao setor público 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Entender o processo de elaboração de políticas públicas 

PROGRAD, GR 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Aplicar ferramentas e técnicas do secretariado executivo para aprimorar a organização das 
demandas do setor. 

PROGRAD, PROPLAN 

Tecnologia da informação e comunicação 
Aplicar conhecimentos avançados em planilhas eletronicas para otimizar a rotina de trabalho 
da unidade 

PROINST 

Ética 

Entender o funcioanmento e os conceitos relativos a ética no ambiente de trabalho 

Gestão de pessoas 

Entender as normas que norteiam a conduta do servidor em suas relações de trabalho 

Gestão, organização e inovação institucional 

Entender os principais conceitos que norteiam as melhores práticas em gestão pública 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

FILOSOFIA E EDUCAÇÃO 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

PROPAE 

Gestão de pessoas 

Entender a legislação pertinente à carreira do PCCTAE 

Gestão, organização e inovação institucional 

Entender e aplicar metodologias e fluxos de gestão de processos e resultados. 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Adquirir conhecimentos em práticas integrativas e complementares em saúde, saúde mental 

Aperfeiçoar conhecimentos em saúde coletiva. 
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Aplicar conhecimentos estatísticos necessários ao desenvolvimento de análise 
socioeconômica. 
Aplicar conhecimentos para manejo de paciente cardiopata e nefropata para abordagem 
assertiva deste público. 

Aplicar conhecimentos teóricos, técnicos e práticos em saúde 
Aprimorar a competencia médica na área de prevenção e promoção a saúde incluindo 
tópicos de nutrição e saude mental 

Aprimorar o processo de cuidado às pessoas com diversas enfermidades. 

Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em práticas integrativas e complementares. 
Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em práticas medicina de familia e 
comunidade 

Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em práticas medicina tropical. 
Atualizar conhecimentos sobre ações de prevenção de doenças, promoção da saúde, 
vigilância em saúde e assistência relacionadas à Nutrição. 

Atualizar conhecimentos técnicos e científicos na área de atuação do servidor. 
Atualizar os conhecimentos para elaboração e aplicação de sessões de treinamento para o 
desenvolvimento da aptidão funcional para a promoção da saúde e bem-estar longevo 
saudável. 

Atualizar, ampliar e compartilhar conhecimentos em em saúde 
Autalização e aprofundamento de conhecimentos técnicos e científicos na área de atuação 
do servidor 
Avaliar políticas públicas para atuar nas fases do planejamento e gestão de plolíticas públicas 
institucionais 

Avaliar políticas públicas por meio da criação de indicadores de monitoramento 

Criar ações de políticas públicas de saúde no contexto da Unilab; 

Entender a realidade indígena do Brasil 
Entender e aplicar os principais fatores relativos à promoção do cuidado integral para 
promoção da saúde dos discentes 
Entender sobre instrumentos, técnicas, procedimentos destinados ao acolhimento e 
atendimento de pessoas que sofrem com ideação suicida 
Entender sobre legislações, instrumentos, técnicas, procedimentos destinados a prevenção, 
acolhimento e atendimento de mulheres vítimas de violência. 

Entender sobre os impactos das vulnerabilidades sociais nas configurações familiares, nas 
sexualidades e gênero e nas políticas sociais gestadas pelos profissionais de Serviço Social 

Serviços gerais (logística) 
Entender conceitos relativos a contratações que envolvam a aquisição de itens oriundos da 
agricultura familiar em compras institucionais. 

Tecnologia da informação e comunicação 
Entender a plicar tecnologias da informaçào nos processos de trabalho (Excel, Banco de 
dados, Bizagi etc( 

PROPAE; PROPPG 

Planejamento e orçamento 

Entender e aplicar técnicas e ferramentas para elaboração de planejamento estratégico. 

PROPLAN 

Administração financeira 

Aplicar o conhecimento relacionado à contabilidade de custos e tesouro gerencial 

Gestão de pessoas 

Entender e aplicar técnicas e teorias da Administração. 
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Gestão, organização e inovação institucional 
Criar ferramentas gerenciais e de informação que contribuampara a tomada de decisão da 
alta administração 

Criar ferramentas para avaliação e controle 

Entender conceitos, princípios e métodos de Administração 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Analisar bens imóveis, considerando as questões técnicas e normativas que regem a matéria, 
especialmente no setor público. 
Aplicar conhecimentos em cooperação internacional para explorar potenciais potenciais 
soluções transformadoras para os grandes desafios globais entre o Brasil e demais países da 
CPLP. 
Aplicar ferramentas de administração e marketig no contexto da administração pública para 
contribuir com o enfrentamento de novos desafios pela instituição 

Aplicar técnicas de estatística para realizar a análise de informações e políticas institucionais 
Aplicar técnicas e normativos que tratam de gestão e ficalização de obras e serviços de 
Engenharia para melhorar tais procedimentos no ambito da Unilab 

Aplicar técnicas estatísticas para análise de dados. 

Aprimorar habilidades para trabalhos administrativos. 
Avaliar e criar práticas, projetos e equipamentos sustentáveis do ponto de vista ambiental e 
social 
Criar e avaliar informações e estatísticas públicas voltados à mensuração e à compreensão 
das diversas dimensões da realidade populacional e territorial no âmbito da Unilab e suas 
regiões de atuação. 
Criar e avaliar informações estatísticas quanto à transição populacional de discentes na 
UNILAB utilizando técnicas e ferramentas avançadas de projeção populacional e matrizes de 
probabilisticas de transição. 
Criar editais para certames para contratação de obras e serviços de engenharia segundo a 
legislação pertinente e aumentando assertividade do processo 

Criar projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico abrangendo variados sistemas 
Criar termos de referência /projetos básicos de obras e serviços de engenharia segundo a 
legislação pertinente e aumentando a satisfação com a qualidade das entregas 
Entender as funcionalidades da tecnologia BIM (Building Information Model) para 
desenvolver projetos de engenharia e arquitetura 

Planejamento e orçamento 
Criar protocolos de controle interno e avaliação de processos, que possibilitem o 
gerenciamento de riscos e melhorar a qualidade das ações de auditoria interna 
Entender e aplicar o conhecimento sobre as funcionalidades do Sistema Tesouro Gerencial 
para aprimorar controle e acompanhamento orçamentário. 
Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações relativas ao técnico do 
planejamento orçamentário na esfera federal. 

Entender e aplicar técnicas para elaboração do planejamento estratégico institucional. 

Entender sobre as principais atualizações acerca da matéria de orçamento público 

Lembrar e entender processos e procedimentos de planejamento estratégico 

REALIZAR O ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO 

Serviços gerais (logística) 
Aplicar os sistemas de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável para o 
acompanhamento de planilhas de custos e orçamentos de projetos de arquitetura e 
engenharia. 
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Tecnologia da informação e comunicação 

Aperfeiçoar a manipulação de dados através de liguagem de programação python 

Aperfeiçoar a manipulação de dados através de linguagem de programação R 
Aplicar técnicas de mineração de dados para para gerenciamento de informações e políticas 
institucionais 

criar novas ferramentas e funcionalidades para o Banco de dados da Unilab 

Criar planilhas para gerenciamento de informações e políticas institucionais 

Curso de Business Inteligence (Power BI) 

Refinamento de planilhas e análise de dados 

PROPLAN, AUDIN, GR 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Entender e aplicar a legislação pertinente a licitações de obras e serviços de engenharia 

PROPPG 

Gestão, organização e inovação institucional 
Aplicar técnicas de gerenciamentento de equipes para melhorar a integração e as relações 
de trabalho da unidade 

Avaliar e criar indicadores estratégicos de resultado. 

Criar indicadores de eficiência (KPIs) 

PROPPG, CRG, PROINST, SGP, ILL, REITORIA 

Comunicação 
Aplicar técnicas de gerenciamento de conflitos para lidar com situações conflituosas no 
ambiente de trabalho 

PROPPG, ILL, REITORIA 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aplicar técnicas e ferramentas para o gerenciamento de processos 

REITORIA 

Documentação e Arquivo 

Entender e aplicar técnicas de protocolo. 

Entender e aplicar técnicas de Tecnicas de gestão de Arquivos e documentos públicos 

Gestão, organização e inovação institucional 

Entender e aplicar técnicas de gestão e liderança com foco em resultados 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Entender e aplicar, no contexto da Unilab, ferramentas e técnicas concernentes ao 
planejamento e avaliação de políticas públicas. 

SGP 

Comunicação 
Aplicar técnicas de feedback para fortalecer as relações interpessoais e realizar melhorias nas 
atividades da unidade. 

Criar diferentes materiais de divulgação e orientação acerca das ações da DDP, utilizando 
aplicativos e ferramntas que otimizem o tempo e qualidade na elaboração desses produtos 

Criar peças de comunicação visual informativas sobre as ações e procedimentos da Unidade 

Gestão de pessoas 
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Analisar e aplicar ferramentas e aplicativos que contribuam para a oferta de ações de 
desenvolvimento e capacitação a distância para viabilizar a organização dessas ações pela 
DDP/SGP. 
Analisar e aplicar Identificar ferramentas para produção de diferentes conteúdos de natureza 
instrucional 
Aplicar conceitos e técnicas para promover de forma institucionalizada a qualidade de vida 
no trabalho 
Aplicar técnicas básicas de estatística para planejar as ações de capacitação a partir da 
análise dos dados oriundos do Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento para o 
PDP. 
Aplicar técnicas de arteterapia para promover a qualidade de vida no trabalho dos servidores 
da Unilab. 
Aplicar técnicas de diagnóstico de déficts de desempenho organizacional para realizar o 
Levantamento de Necessidades conforme a PNP e o PDI da Unilab. 
Aplicar técnicas de mensurar tarefas e de dimensionamento de pessoal para identificar 
servidores que estão com déficit ou sobrecarga de trabalho 
Criar dashbords no excel para analisar as informações oriundas do Levantamento de 
Necessidades de Desenvolvimento. 

Criar oportunidades e ações de desenvolvimento para os servidores da Unilab 
Criar políticas e procedimentos em gestão de pessoas a aprtir do conhecimento técnico da 
legislação, de práticas atuais e do diálogo com outras IFES. 
Criar programas de capacitação interna a partir da análise de dados extraídos do LND, 
utilizando o excel como ferramenta 

Criar protocolos de saúde para promoção de contextos laborais salubres 

Entender e aplicar as funcionalidades do Sistema Integrado de Administração de Pessoal 
Entender e aplicar as principais atualizaçòes em perícia oficial em saúde, utilizando os 
sistemas SIASS e ME 
Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em sistemas de informação do 
governo para gestão de pessoas 
Entender e aplicar ferramentas e técnicas para elaborar o plano de oferta de ações internas 
de desenvolvimento para capacitar servidores da Unilab a partir das informações do LND e 
da oferta de cursos da ENAP. 
Entender e aplicar ferramentas que contribuam para a realização de atividades de trabalho 
remotamente. 
Entender e aplicar normas e procedimentos para análise, concessão e revisão de adicionais 
ocupacionais (insalubridade/periculosidade) 

Entender e aplicar normas e procedimentos para realizaçào de Perícia Ambiental; 

Entender e aplicar os recursos disponíveis na plataforma que hospeda a página do PDP da 
Unilab para aprimorar a comunicação das informações e aumentar o número de acessos. 

Planejamento e gestão de oficinas terapêuticas 

Saúde mental em contexto de crise 

Gestão de pessoas, Gestão, organização e inovação institucional 
Desenvolver habilidades de liderança, gestão, práticas lúdicas em atividades grupais, 
metodologias ativas e práticas com sistemas de gestão de pessoas 

Gestão, organização e inovação institucional 

Aplicar técnicas de comunicação e liderança para engajar pessoas em projetos 
Aplicar técnicas de mapeamento de processos para realizar o mapeamento dos processos da 
unidade 
Aplicar técnicas para gerenciamento do tempo e de organização do trabalho para aumentar 
a produtividade 
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Entender e aplicar técnicas de gerenciamento de equipes para a construção positiva de 
relações de trabalho, para melhorar os resultados Institucionais. 

Entender e aplicar técnicas de liderança para engajar a equipe em atividades e projetos 

Entender e aplicar técnicas e procedimentos para tomada de decisão 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Análise Ergonômica – Atuações em contexto de crise 
Aplicar conhecimentos técnicos para a Formação de Brigada de Incêndio utilizando dos 
sistemas de combate a incêndio. 
Aplicar técnicas de autogerenciamento e reconhecer as diversas formas de relações 
interpessoais. 

Atendimento em Urgência e Emergência no atendimento pré-hospitalar. 

Criar políticas e procedimentos de promoção de saúde em contexto de crise 
Criar procedimentos e normas para estabelecer protocolos de segurança em laboratórios e 
biossegurança 

Curso de Ergonomia; 
Entender como a governança de pessoas pode assegurar que a gestão de pessoas contribua 
efetivamente para o alcance dos objetivos estratégicos. 

Entender e aplicar conceitos sobre a Gestão de Riscos Ocupacionais - GRO 
Entender e aplicar conceitos sobre a Substituição do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) 

Entender e aplicar conceitos sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; 

Planejamento e gestão de eventos 

Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 

Tanatologia e estudos sobre Luto 

Tecnologia da informação e comunicação 
Entender e aplicar ferramentas de gestão de processos tais como Pacote Office e Google 
Drive, Trello, para contribuir com a eficiência da unidade 

Transparência e controle social 
Aplicar técnicas de comunicação que contribuam para apresentações de trabalhos e projetos 
da unidade para o público interno e externo 

SGP, IH, ICSA 

Gestão de pessoas 

Entender a legislação básica de gestão de pessoas no setor público (8.112/90) 

SGP, PROPAE 

Gestão de pessoas 

Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em gerenciamento de equipes; 

SGP;PROPAE 

Gestão de pessoas 
Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em normas de gestão de pessoas no 
setor público; 

SIBIUNI 

Documentação e Arquivo 
Entender os normativos e o papel da Biblioteca universitária no processo de avaliação 
institucional. 

Gestão, organização e inovação institucional 
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Entender e aplicar os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento da habilidade de 
liderança 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Comunicação para todos recursos e ferramentas de acessibilidade 
Conhecer e aplicar as funcionalidades do sistema Pergamum para gerenciar o acervo da 
Unilab 
Criar procedimentos para implementar a gestão da qualidade em no Sistema de Bibliotecas 
da Unilab 

Entender e aplicar conceitos de gestão da qualidade no contexto de Bibliotecas Universitárias 
Entender e aplicar técnicas de gestão de biblioteca universitária, considerando os 
parâmetros de qualidade e os indicadores utilização na avaliação do MEC 

Guia de posicionamento digital para bibliotecas e profissionais de biblioteconomia 

Língua portuguesa, literatura e artes 

Literatura cearense 

Marc bibliográfico 

SP 

Comunicação 
Aplicar técnicas de comunicação que contribuam para a mobilização e para o engajamento 
de stakeholders em processos e projetos 

TAE 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 

Criar planilha de obras e composições de preços com B.D.I e Leis Socias 

 



  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

 PORTARIA REITORIA Nº 353, DE 21 DE AGOSTO DE 2020

  
Dispõe sobre afastamento para pós-
doutorado do servidor Marcio André de
Oliveira dos Santos.

O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA  INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20
de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando o que consta no processo nº 23804.400837/2020-57, resolve:

 

Art. 1º - Autorizar o afastamento no país, com ônus limitado para a Unilab, do
servidor docente MARCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, Siape: 14928450, no período
de 25/08/2020 a 24/08/2021, a fim de cursar Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos
Étnicos e Africanos (Pós-Afro) na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

 

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
21/08/2020, às 17:02, 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 0169524 e
o código CRC 0F1E5AED.

 

Referência: Processo nº 23804.400837/2020-57 SEI nº 0169524

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 350, de 21 de agosto de 2020

  

Dispõe sobre Homologação de Estágio
Probatório do(a) servidor(a)
docente CARLA VERONICA ALBUQUERQUE
ALMEIDA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.400845/2020-01

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)  CARLA VERONICA ALBUQUERQUE ALMEIDA, ocupante do
cargo de professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 2418454, o estágio probatório a que alude a
resolução Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com o art. 20, da Lei 8.112/90, nos
termos do art. 41 da Cons�tuição Federal de 1988, alterada pela Emenda Cons�tucional nº 19, de
04.06.1998.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais a par�r de  11 de setembro de 2020.

 

 Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 



21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169301 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=198084&infra_sist… 2/2

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 10:48, 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 0169301 e
o código CRC 003406EF.

 

Referência: Processo nº 23804.400845/2020-01 SEI nº 0169301

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 351, de 21 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre Homologação de Estágio
Probatório do(a) servidor(a)
docente JULIANA BARRETO FARIAS.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.400618/2020-78

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)  JULIANA BARRETO FARIAS, ocupante do cargo de
professor, Adjunto-A, nível I, matrícula SIAPE nº 1034084, o estágio probatório a que alude a resolução
Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com o art. 20, da Lei 8.112/90, nos termos
do art. 41 da Cons�tuição Federal de 1988, alterada pela Emenda Cons�tucional nº 19, de 04.06.1998.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais a par�r de  12 de novembro de 2018.

 

         Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 10:49, 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


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169304 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=198087&infra_sist… 2/2

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 0169304 e
o código CRC 549F414E.

 

Referência: Processo nº 23804.400618/2020-78 SEI nº 0169304

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169307 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=198090&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 352, de 21 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre Homologação de Estágio
Probatório do(a) servidor(a)
docente ANDRESSA LEWANDOWSKI.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.405517/2020-20

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)  ANDRESSA LEWANDOWSKI, ocupante do cargo de
professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 1288754, o estágio probatório a que alude a resolução
Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com o art. 20, da Lei 8.112/90, nos termos
do art. 41 da Cons�tuição Federal de 1988, alterada pela Emenda Cons�tucional nº 19, de 04.06.1998.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais a par�r de  01 de setembro de 2020.

 

  Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 10:49, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169307 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=198090&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169307 e
o código CRC F107947E.

 

Referência: Processo nº 23282.405517/2020-20 SEI nº 0169307

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 431, de 20 de agosto de 2020

  Dispõe sobre progressão de servidora por
�tulação/incen�vo à qualificação.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de 07/08/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder à servidora técnico-administra�va JULIE ANNE HOLANDA AZEVEDO, matrícula SIAPE
n° 2281619, ocupante do cargo de Técnico de laboratório/área, lotada no Ins�tuto de Desenvolvimento
Rural, com exercício nos Laboratórios de Química, incen�vo à qualificação no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o vencimento básico, com base nos ar�gos 11 e 12 da Lei 11.091/05, e Anexo
XVII da Lei 12.772/12.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 17 de fevereiro de 2020.

Publique-se. 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 20/08/2020, às 15:24, 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 0168912 e
o código CRC 35B76397.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

Referência: Processo nº 23282.510908/2019-21 SEI nº 0168912



21/08/2020 SEI/UNILAB - 0168916 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197658&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 432, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente PATRÍCIO
CARNEIRO ARAÚJO.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

                                                                                                        

Considerando o teor do processo n° 23282.408558/2020-78

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente     PATRÍCIO CARNEIRO ARAÚJO, matrícula SIAPE
nº 2417304, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto
A para Professor Adjunto C, Nível I, em conformidade com o Art. 13 da Lei 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 01 de setembro de 2020.

Publique-se. 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 20/08/2020, às 18:58, 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 0168916 e
o código CRC B01DCA58.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0168916 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197658&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.408558/2020-78 SEI nº 0168916



21/08/2020 SEI/UNILAB - 0168926 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197669&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 433, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente ELIANE COSTA
SANTOS.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

                                                                                                        

Considerando o teor do processo n° 23804.401158/2020-03

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  ELIANE COSTA SANTOS, matrícula SIAPE
nº 2417498, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto
A para Professor Adjunto C, Nível I, em conformidade com o Art. 13 da Lei 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 01 de setembro de 2020.

Publique-se. 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 20/08/2020, às 19:00, 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 0168926 e
o código CRC 0D188C2C.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0168926 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197669&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23804.401158/2020-03 SEI nº 0168926



21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169169 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197939&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 434, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  CLAUDIO ANDRE DE
SOUZA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.400578/2020-64

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente CLAUDIO ANDRE DE SOUZA, matrícula SIAPE nº 1836624,
Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe A, nível
I, para Professor Adjunto, Classe A, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 08 de junho de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:40, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169169 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197939&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169169 e
o código CRC 7A782988.

 

Referência: Processo nº 23804.400578/2020-64 SEI nº 0169169

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169170 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197940&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 435, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre promoção funcional do(a)
servidor(a) docente    LEIA CRUZ DE
MENEZES RODRIGUES.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.407679/2020-01,

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  LEIA CRUZ DE MENEZES RODRIGUES, matrícula SIAPE
nº 1531838, Promoção Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto,
Classe C, nível IV, para Professor Associado, Classe D, Nível I, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012,
alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-
MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 27 de setembro de 2020.

Publique-se.

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:46, 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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169170 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197940&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169170 e
o código CRC A220AD8A.

 

Referência: Processo nº 23282.407679/2020-01 SEI nº 0169170

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169171 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197941&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 436, de 20 de agosto de 2020

  Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  MATILDE RIBEIRO.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.406867/2020-11

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  MATILDE RIBEIRO, matrícula SIAPE nº 1365522, Progressão
Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe C, nível I, para
Professor Adjunto, Classe C, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 07 de julho de 2020.

Publique-se. 

 

 
Antonio Adriano Semião Nascimento

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:46, 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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169171 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197941&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169171 e
o código CRC ADD1A62A.

 

Referência: Processo nº 23282.406867/2020-11 SEI nº 0169171

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169174 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197944&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 437, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  CARLOS MENDES
TAVARES.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.405644/2020-29

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  CARLOS MENDES TAVARES, matrícula SIAPE nº 1878049,
Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe C, nível
II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 20 de agosto de 2020.

Publique-se. 

 

 
Antonio Adriano Semião Nascimento

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:47, 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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169174 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197944&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169174 e
o código CRC EB7D374E.

 

Referência: Processo nº 23282.405644/2020-29 SEI nº 0169174

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169172 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197942&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 438, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  RUTTE TAVARES
CARDOSO ANDRADE.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.400166/2020-24

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente RUTTE TAVARES CARDOSO ANDRADE, matrícula SIAPE nº
3013677, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
A, nível I, para Professor Adjunto, Classe A, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 13 de maio de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:46, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169172 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197942&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169172 e
o código CRC 7F4560DB.

 

Referência: Processo nº 23804.400166/2020-24 SEI nº 0169172

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169175 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197945&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 439, de 20 de agosto de 2020

  Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  PAULO ALVES JUNIOR.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.404913/2020-30

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  PAULO ALVES JUNIOR, matrícula SIAPE nº 1914480,
Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe A, nível
I, para Professor Adjunto, Classe A, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 04 de maio de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:47, 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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169175 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197945&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169175 e
o código CRC 6543185D.

 

Referência: Processo nº 23282.404913/2020-30 SEI nº 0169175

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169176 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197946&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 440, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  PATRICK DE OLIVEIRA
ALMEIDA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.407156/2020-56

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  PATRICK DE OLIVEIRA ALMEIDA, matrícula SIAPE nº
1652702, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 03 de agosto de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:48, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169176 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197946&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169176 e
o código CRC 8364E186.

 

Referência: Processo nº 23282.407156/2020-56 SEI nº 0169176

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169177 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197947&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 441, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  JOANICE SANTOS
CONCEIÇÃO.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.407413/2020-50

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente JOANICE SANTOS CONCEIÇÃO, matrícula SIAPE nº 1243502,
Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe C, nível
I, para Professor Adjunto, Classe C, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 06 de agosto de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:48, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169177 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197947&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169177 e
o código CRC 2D76D9E3.

 

Referência: Processo nº 23282.407413/2020-50 SEI nº 0169177

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169178 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197948&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 442, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  VIOLETA MARIA DE
SIQUEIRA HOLANDA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.405713/2020-02

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  VIOLETA MARIA DE SIQUEIRA HOLANDA, matrícula SIAPE nº
1817786, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 25 de setembro de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:49, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169178 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197948&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169178 e
o código CRC AB4F4B6D.

 

Referência: Processo nº 23282.405713/2020-02 SEI nº 0169178

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169179 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197949&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 443, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  LINCONLY JESUS
ALENCAR PEREIRA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.407211/2020-16

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  LINCONLY JESUS ALENCAR PEREIRA, matrícula SIAPE nº
1092976, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
A, nível I, para Professor Adjunto, Classe A, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 21 de agosto de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:49, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169179 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197949&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169179 e
o código CRC 1DC07C1A.

 

Referência: Processo nº 23282.407211/2020-16 SEI nº 0169179

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169180 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197950&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 444, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  TAHISSA FROTA
CAVALCANTE.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.405907/2020-08

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  TAHISSA FROTA CAVALCANTE, matrícula SIAPE nº 2053154,
Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe C, nível
II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 11 de setembro de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:49, 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


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169180 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197950&infra_sist… 2/2

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 0169180 e
o código CRC 1D9FA62D.

 

Referência: Processo nº 23282.405907/2020-08 SEI nº 0169180

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169181 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197951&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 445, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  SEGONE NDAGALILA
COSSA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.407788/2020-10

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  SEGONE NDAGALILA COSSA, matrícula SIAPE nº 3064242,
Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe A, nível
I, para Professor Adjunto, Classe A, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 21 de agosto de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:50, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169181 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197951&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169181 e
o código CRC F53BB1DE.

 

Referência: Processo nº 23282.407788/2020-10 SEI nº 0169181

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169183 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197953&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 446, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  JULIANA DOURADO
BUENO.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.500831/2019-45

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  JULIANA DOURADO BUENO, matrícula SIAPE nº 1383643,
Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe A, nível
I, para Professor Adjunto, Classe A, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº
12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº
2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 16 de abril de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:50, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169183 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197953&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169183 e
o código CRC 76E633BC.

 

Referência: Processo nº 23804.500831/2019-45 SEI nº 0169183

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169184 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197954&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 447, de 20 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  ENZO LENINE NUNES
BATISTA OLIVEIRA LIMA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.400948/2020-63

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente ENZO LENINE NUNES BATISTA OLIVEIRA
LIMA, matrícula SIAPE nº 3062918, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto, Classe A, nível I, para Professor Adjunto, Classe A, nível II, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 13 de agosto de 2020.

Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 07:50, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169184 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=197954&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169184 e
o código CRC F5FA9D2E.

 

Referência: Processo nº 23804.400948/2020-63 SEI nº 0169184

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169287 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=198070&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 448, de 21 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre Homologação de Estágio
Probatório do(a) servidor(a)
docente ALEXANDRE ANTONIO TIMBANE.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.400854/2020-94

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)  ALEXANDRE ANTONIO TIMBANE, ocupante do cargo de
professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 1295071, o estágio probatório a que alude a resolução
Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com o art. 20, da Lei 8.112/90, nos termos
do art. 41 da Cons�tuição Federal de 1988, alterada pela Emenda Cons�tucional nº 19, de 04.06.1998.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais a par�r de  22 de setembro de 2020.

 

         Publique-se. 

 

 
Antonio Adriano Semião Nascimento

Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 10:48, 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


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169287 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=198070&infra_sist… 2/2

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 0169287 e
o código CRC DAFA750C.

 

Referência: Processo nº 23804.400854/2020-94 SEI nº 0169287

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169299 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=198082&infra_sist… 1/2

 

  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 449, de 21 de agosto de 2020

  
Dispõe sobre Homologação de Estágio
Probatório do(a) servidor(a)
docente CLAUDIO ANDRE DE SOUZA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas, resolve,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.400734/2020-97

RESOLVE:

 

Art.1º - Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)  CLAUDIO ANDRE DE SOUZA, ocupante do cargo de
professor, Adjunto-A, nível I, matrícula SIAPE nº 1836624, o estágio probatório a que alude a resolução
Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com o art. 20, da Lei 8.112/90, nos termos
do art. 41 da Cons�tuição Federal de 1988, alterada pela Emenda Cons�tucional nº 19, de 04.06.1998.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos legais a par�r de  11 de maio de 2020.

 

 Publique-se. 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 21/08/2020, às 10:48, 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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


21/08/2020 SEI/UNILAB - 0169299 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=198082&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169299 e
o código CRC C1F76F88.

 

Referência: Processo nº 23804.400734/2020-97 SEI nº 0169299

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

