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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 35, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

  

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) e o Regimento Interno do Programa
de Mestrado em Agronomia (PPGAGRO),
modalidade acadêmico, presencial,
vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento
Rural (IDR) no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, em sua 8ª sessão
ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2020, considerando o processo nº 23282.401225/2020-18,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) e o Regimento Interno do Programa de Mestrado em Agronomia (PPGAGRO), modalidade
acadêmico, presencial, cons�tuído de uma Área de Concentração em “Agricultura Tropical Sustentável” e
duas Linhas de Pesquisa: (1) Solo, água, planta e relações climá�cas na produção agrícola e (2) Recursos
gené�cos, agrobiodiversidade e produção animal integrada. Haverá oferta anual de 12 vagas, das quais
50% serão des�nadas a ampla concorrência, 30% das vagas reservadas para alunos estrangeiros
provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) e do Timor Leste, e 20% das
vagas para ações afirma�vas e cotas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas
e pessoas com deficiência, por meio de processo sele�vo específico, com total de 30
créditos de integralização curricular.  O curso terá sua sede no Campus Auroras, Rua José Franco de
Oliveira, s/n, Redenção/CE - CEP: 62790-000, sob responsabilidade do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural
(IDR) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de 1º de outubro de 2020.
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ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

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 18/09/2020, às 14:28, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0178859 e
o código CRC 8AF049FF.

 

Referência: Processo nº 23282.401225/2020-18 SEI nº 0178859

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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 36, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

  

Aprova o Relatório Final do curso de Pós-
Graduação lato sensu, em nível de
Especialização, em Saúde da Família, turma
2018.2, modalidade a distância, da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, em sua 8ª sessão
ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2020, considerando o processo nº 23282.405163/2020-13,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Relatório Final do curso de
Pós-Graduação lato sensu, em nível de especialização, em Saúde da Família, turma 2018.2, modalidade
a distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de outubro de 2020.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
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 17/09/2020, às 20:20, 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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0178925 e
o código CRC 1F1BFEF3.

 

Referência: Processo nº 23282.405163/2020-13 SEI nº 0178925

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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 37, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

  

Aprova  o Relatório Final do curso de Pós-
Graduação lato sensu, em nível de
Especialização, Gestão em Saúde, turma
2018.2, modalidade a distância, da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, em sua 8ª sessão
ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2020, considerando o processo nº 23282.405099/2020-71,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Relatório Final do curso de
Pós-Graduação lato sensu, em nível de Especialização, Gestão em Saúde, turma 2018.2, modalidade
a distância, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de outubro de 2020.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
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 17/09/2020, às 20:19, 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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0178932 e
o código CRC A9D32B04.

 

Referência: Processo nº 23282.405099/2020-71 SEI nº 0178932

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


18/09/2020 SEI/UNILAB - 0178937 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208695&infra_sis… 1/10

  

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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 38, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

  

Reedita, com alterações, a Resolução nº
13/2011/CONSUP, que estabelece as
normas do Programa Ins�tucional de
Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e
Tecnológica (PIBITI) da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, em sua 8ª sessão
ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2020, considerando o processo nº 23282.404265/2020-11,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Reeditar, com alterações, as normas do Programa Ins�tucional de Bolsas de
Iniciação Cien�fica (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab), no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), órgão
responsável pela administração dos programas ins�tucionais de bolsas de Iniciação Cien�fica para
estudantes de graduação da Universidade e de ensino fundamental, médio ou profissional de escolas
públicas, sejam eles financiados pela própria ins�tuição ou por agências de fomento.

 

CAPÍTULO I

DA CONCEITUAÇÃO

 

Art. 2º  O Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e Tecnológica
(PIBITI) visa desenvolver o pensar cien�fico e promover a iniciação cien�fica e tecnológica dos
estudantes.

 

§ 1º Bolsa é o subsídio mensal concedido pela agência de fomento a um estudante
orientado por um docente-pesquisador da Unilab para atuação em projeto de iniciação cien�fica e/ou
tecnológica.



18/09/2020 SEI/UNILAB - 0178937 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208695&infra_sis… 2/10

 

§ 2º Bolsista de Iniciação Cien�fica é o discente de graduação da Unilab ou do ensino
fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas, orientado por um docente-pesquisador
para atuação em projeto de pesquisa cien�fica, com bolsa oriunda do PIBIC ou de agências de fomentos.

 

§ 3º Bolsista de Iniciação Tecnológica é o discente de graduação da Unilab, orientado por
um docente-pesquisador para atuação em projeto de desenvolvimento tecnológico, com bolsa oriunda
do PIBITI ou de agências de fomentos.

 

§ 4º Voluntário de Iniciação Cien�fica é o discente de graduação da Unilab ou do ensino
fundamental, médio ou profissional de escolas públicas, orientado por um docente-pesquisador para
atuação em projeto de pesquisa cien�fica, sem recebimento de bolsa.

 

§ 5º Voluntário de Iniciação Tecnológica é o discente de graduação da Unilab, orientado
por um docente-pesquisador para atuação em projeto de pesquisa cien�fica, sem recebimento de bolsa.

 

§ 6º Orientador é o docente com vínculo ins�tucional com a Unilab que apresenta
produção cien�fica e/ou tecnológica em sua área de atuação, coordenador de projeto de pesquisa
contemplado com bolsa PIBIC/PIBITI.

 

§ 7º Coorientador é o docente com vínculo ins�tucional com a Unilab indicado como
membro da equipe de trabalho especificamente para essa função, que tenha produção cien�fica e/ou
tecnológica, em sua área de atuação, designado para subs�tuir o orientador em caso de afastamento no
período de execução do projeto.

 

§ 8º Orientando é qualquer estudante bolsista ou voluntário indicado pelo coordenador de
projeto de pesquisa a exercer a�vidade de Iniciação Cien�fica ou Tecnológica com plano de trabalho
específico.

 

§ 9º Colaborador é qualquer pesquisador ou profissional com ou sem vínculo ins�tucional
com a Unilab indicado pelo orientador como membro da equipe de trabalho, com exper�se em sua área
de atuação e/ou que tenha produção cien�fica e/ou tecnológica na grande área de conhecimento da
pesquisa.

 

Art. 3º  São definidas as seguintes modalidades do Programa Ins�tucional de Iniciação
Cien�fica (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) da Unilab:

 

I - PIBIC/Unilab - Modalidade fomentada por recursos da ins�tuição e voltada para o
desenvolvimento do pensamento cien�fico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino
superior;

 

II - PIBIC/CNPq-IC - Modalidade fomentada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cien�fico e Tecnológico (CNPq) e voltada para o desenvolvimento do pensamento cien�fico e iniciação à
pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior;
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III - PIBIC/CNPq-Af - Modalidade fomentada pelo CNPq e voltada às universidades públicas
que são beneficiárias de cotas PIBIC e que têm programa de ações afirma�vas;

 

IV - PIBIC/CNPq-ICJ - Modalidade fomentada pelo CNPq e dirigida às universidades públicas
que buscam despertar vocação cien�fica e incen�var talentos potenciais entre estudantes do ensino
fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas;

 

V - PIBITI/CNPq - Modalidade fomentada pelo CNPq com obje�vos de contribuir: para a
formação de recursos humanos para a�vidades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação;
para o engajamento de recursos humanos em a�vidades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação; para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade
inovadora das empresas no País;

 

VI - PIBIC/FAPESB - Modalidade fomentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
da Bahia (FAPESB) e voltada para despertar a vocação cien�fica e incen�var talentos potenciais entre
estudantes de graduação, mediante a par�cipação em projetos de pesquisas orientados por
pesquisadores atuantes e qualificados, possibilitando ao iniciante a aprendizagem de técnicas e métodos
e epistemologias, o desenvolvimento do pensar e criar cien�fico, tecnológico e ar�s�co-cultural, com
aprimoramento do espírito crí�co;

 

VII - BICT/FUNCAP - Modalidade de bolsa fomentada pela Fundação Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (FUNCAP) que tem por obje�vo principal despertar vocação
cien�fica e incen�var talentos potenciais entre estudantes de graduação universitária, mediante
par�cipação em projeto de pesquisa, orientados por pesquisador qualificado, contribuindo desta forma
para a formação cien�fica de recursos humanos para pesquisa ou qualquer outra a�vidade profissional;

 

VIII - PIBIC/Voluntário - Modalidade não remunerada voltada para orientação de qualquer
estudante de graduação ou de ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas
indicado por coordenador de projetos de pesquisa a exercer a�vidade de Iniciação Cien�fica com plano
de trabalho específico.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

 

Art. 4º  Os obje�vos do Programa Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e
Tecnológica (PIBITI) são:

 

I - despertar vocação cien�fica e incen�var talentos potenciais entre estudantes de
graduação ou ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas, mediante sua
par�cipação em projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação;

 

II - es�mular docentes-pesquisadores a envolverem estudantes de graduação e/ou ensino
fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas nas a�vidades de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação;
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III - proporcionar ao orientando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem
como es�mular o desenvolvimento do pensar cien�ficamente e da cria�vidade, decorrentes da inserção
na a�vidade cien�fica;

 

IV - qualificar orientandos para ingresso nos programas de pós-graduação e potencializar o
processo de formação de mestres e doutores;

 

V - promover uma maior ar�culação entre o ensino médio, a graduação e a pós-graduação;

 

VI - possibilitar maior interação entre a�vidades de desenvolvimento tecnológico e 
inovação desenvolvidas na graduação e na pós-graduação;

 

VII - qualificar orientandos para a produção cien�fico-acadêmica em âmbito nacional e
internacional;

 

VIII - contribuir para a qualificação de orientandos que se dedicarão ao fortalecimento da
capacidade inovadora das empresas no País.

 

Art. 5º  Em relação aos orientandos, são obje�vos específicos do PIBIC e PIBITI:

 

I - despertar vocações para pesquisa cien�fica e incen�var talentos potenciais na
graduação ou ensino fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas;

 

II - proporcionar a iniciação ao método cien�fico, às técnicas próprias de pesquisa em cada
área do conhecimento e ao desenvolvimento da inves�gação e da cria�vidade na ciência;

 

III - possibilitar a diminuição do tempo médio de permanência dos alunos na pós-
graduação, mediante melhor formação na graduação;

 

IV - proporcionar diferencial na formação profissional do bolsista, qualificando-o melhor
para ingresso no campo profissional e na pós-graduação;

 

V - es�mular jovens graduandos a integrarem-se em a�vidades, metodologias,
conhecimentos e prá�cas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.

 

Art. 6º  Em relação ao docente-pesquisador, são obje�vos específicos do Programa
Ins�tucional de Bolsas de Iniciação Cien�fica e Tecnológica:

 

I - es�mular docentes-pesquisadores a engajarem estudantes de graduação ou ensino
fundamental, médio ou profissionalizante de escolas públicas na a�vidade de iniciação à pesquisa
cien�fica, integrando-os em grupos de pesquisa, iden�ficando precocemente habilidades e
desenvolvendo competências, de forma a acelerar o processo de expansão e renovação do quadro de
pesquisadores no cenário nacional e internacional dos países lusófonos;
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II - es�mular o aumento da produção cien�fica e tecnológica dos orientadores, em
publicações com coautoria com discentes da ins�tuição;

 

III - proporcionar, como parte da polí�ca ins�tucional da pesquisa, a criação de novas
linhas e grupos de pesquisa, assim como ampliar a inserção da universidade no contexto cien�fico
nacional e internacional;

 

IV - contribuir com o fortalecimento da internacionalização da Unilab.

 

CAPÍTULO III

DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DOS ORIENTADORES

 

Art. 7º  São critérios de qualificação dos orientadores:

 

I - ter �tulo de mestre ou doutor expedido por Programa de Pós-Graduação stricto sensu
reconhecido pela CAPES ou ter �tulo revalidado quando ob�do no exterior, na forma da legislação
per�nente;

 

II - ter produ�vidade cien�fica, tecnológica nos úl�mos 5 (cinco) anos, aferida por tabela
de pontuação específica da área de atuação;

 

III - par�cipar de grupo de pesquisa devidamente cadastrado no Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq, com Situação do Grupo “Cer�ficado”;

 

IV - ser docente-pesquisador em regime de trabalho em tempo integral na ins�tuição ou,
excepcionalmente, com 40 horas, e não estar afastado da ins�tuição por um período superior a 6 (seis)
meses durante a vigência da bolsa; ou ser pesquisador visitante ou pós-doutorando que permaneça na
ins�tuição durante todo o período de vigência da bolsa;

 

V - estar adimplente em processos anteriores de concessão de bolsas de iniciação cien�fica
e tecnológica junto à PROPPG/Unilab.

 

Parágrafo único. A professores cedidos, visitantes e pós-doutorandos será permi�do
encaminhar projeto de iniciação cien�fica e tecnológica com período de tempo inferior ou igual a 12
(doze) meses, correspondendo ao término de seu contrato com a Unilab.

 

CAPÍTULO IV

DAS OBRIGAÇÕES DOS ORIENTADORES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

 

Art. 8º  Aos professores da Unilab atuantes como orientadores de bolsistas de Iniciação
Cien�fica e Tecnológica cabe cumprir as seguintes obrigações:
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I - selecionar e indicar, para bolsista/voluntário, estudante com perfil e desempenho
acadêmico compa�veis com as a�vidades previstas e orientá-lo nas dis�ntas fases do plano de trabalho;

 

II - acompanhar o bolsista/voluntário, na elaboração dos seguintes relatórios: de
frequência mensal; parcial e final da pesquisa; assim como na apresentação do trabalho final em evento
de Iniciação Cien�fica da Unilab;

 

III - indicar colaborador(es) da pesquisa somente na submissão da proposta aos Editais de
Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica;

 

IV - entregar relatório parcial da pesquisa e realizar avaliação parcial do bolsista/voluntário,
no sexto mês de execução do projeto, em formulário próprio, a ser encaminhado à PROPPG. O prazo
máximo de entrega do relatório parcial e da avaliação do bolsista/voluntário é de até 30 (trinta) dias após
o sexto mês de execução da pesquisa;

 

V - entregar relatório final da pesquisa e realizar avaliação final do bolsista/voluntário, após
execução da pesquisa, em formulário próprio, a ser encaminhado à PROPPG. O prazo máximo de entrega
do relatório final e da avaliação do bolsista/voluntário é de até 30 (trinta) dias após a execução da
pesquisa;

 

VI - caso haja necessidade, solicitar, com jus�fica�va, a subs�tuição do bolsista, podendo
indicar novo estudante para a vaga, desde que sa�sfeitos os prazos e critérios do edital, agência de
fomento e da PROPPG;

 

VII - incluir o nome do bolsista/voluntário nos trabalhos e publicações cujos resultados
tenham contado com sua par�cipação efe�va e derivado diretamente de seu plano de trabalho. No ar�go
resultante do trabalho de pesquisa a ser apresentado em Evento de Pesquisa e Iniciação Cien�fica da
Universidade, o bolsista deverá assinar como primeiro autor;

 

VIII - indicar fontes de recursos complementares que assegurem a execução do projeto de
pesquisa a que se vincula o bolsista/voluntário, caso existam;

 

IX - dar anuência ao relatório de frequência mensal do bolsista/voluntário, a ser entregue
nos prazos es�pulados em edital;

 

X - emi�r pareceres em processos relacionados ao PIBIC e PIBITI e atender, sem qualquer
contrapar�da financeira, às solicitações para par�cipar de comissões de avaliação do Programa, inclusive
dos trabalhos finais a serem apresentados em Evento de Pesquisa e Iniciação Cien�fica da Universidade;

 

XI - par�cipar de todas as a�vidades relacionadas ao PIBIC e PIBITI;

 

XII - cadastrar o estudante de IC no grupo de pesquisa a que es�ver vinculado;
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XIII - registrar nos relatórios parciais e finais os produtos gerados com a pesquisa
desenvolvida, apontando indicadores de resultados e anexando documentos comprobatórios.

 

Art. 9º  Cada orientador deverá indicar a carga horária semanal des�nada para orientação
de Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica no ato da submissão da proposta nos Editais de Iniciação
Cien�fica e/ou Tecnológica da Unilab.

 

§ 1º Cada orientador deverá des�nar horas semanais para orientação de iniciação
cien�fica e/ou tecnológica, conforme o estabelecido pela Resolução de Carga Horária Docente vigente.

 

§ 2º Em casos excepcionais, o orientador poderá solicitar a alteração da carga horária
semanal des�nada à pesquisa. Contudo, o pedido de alteração da carga horária será apreciado pela CLIC
que emi�rá parecer aprovando ou reprovando a solicitação.

 

Art. 10.  O orientador deverá indicar a carga horária semanal des�nada pelo(s)
colaborador(es) para execução da pesquisa de iniciação cien�fica e/ou tecnológica no ato da submissão
da proposta nos Editais de Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica da Unilab.

 

Parágrafo único. É vedada a alteração da carga horária do(s) colaborador(es) após a
submissão da proposta nos Editais de Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica da Unilab.

 

CAPÍTULO V

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA

 

Art. 11.  Os projetos de pesquisa serão julgados em processo coordenado pela Comissão
Local de Iniciação Cien�fica (CLIC), com a par�cipação de Consultores Externos, preferencialmente
pesquisadores do CNPq, considerando os seguintes critérios:

 

I - mérito cien�fico, a ser julgado segundo normas constantes em Edital específico, com
base em parecer de consultor ad hoc;

 

II - plano de trabalho do bolsista/voluntário e cronograma de execução condizente com a
proposta do projeto, que demonstrem que o bolsista/voluntário terá o devido acesso a métodos e
processos cien�ficos;

 

III - competência cien�fica e experiência do pesquisador como formador de recursos
humanos, que serão avaliadas por sua produ�vidade cien�fica, tecnológica e ar�s�co-cultural nos
úl�mos 5 (cinco) anos via análise de seu Curriculum Vitae na Plataforma La�es do CNPq com base em
Tabela anexa ao edital.

 

Art. 12.   A responsabilidade e autoria do projeto de Iniciação Cien�fica e Tecnológica serão
do orientador.
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§ 1º No caso de pesquisas envolvendo seres humanos, o projeto deverá conter parecer ou
cópia de sua submissão ao Comitê de É�ca em Pesquisa (CEP).

 

§ 2º Em caso de pesquisa envolvendo experimentação em animais, o projeto deverá conter
parecer ou cópia de sua submissão à Comissão de É�ca em Experimentação Animal (CEEA).

 

§ 3º O parecer final do respec�vo Comitê de É�ca em Pesquisa será exigido antes do início
da coleta de dados.

 

CAPÍTULO VI

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS DE IC E DE IC VOLUNTÁRIOS

 

Art. 13.  Os bolsistas de Iniciação Cien�fica e Tecnológica, assim como os voluntários, serão
selecionados diretamente pelo orientador, sem infringir quaisquer normas constantes desta Resolução e
das agências de fomento, devendo o discente atender aos seguintes critérios:

 

I - estar matriculado regularmente em curso de graduação da Unilab ou no ensino
fundamental, no ensino médio ou no ensino profissional de escolas públicas;

 

II - ter currículo cadastrado na Plataforma La�es do CNPq;

 

III - ser apresentado como candidato por apenas um pesquisador;

 

IV - não possuir, na vigência da bolsa, relação de trabalho ou outra modalidade de bolsa,
excetuada a ajuda do Plano Nacional de Assistência Estudan�l ou equivalente;

 

V - ter carga horária disponível, de 12 (doze) a 20 (vinte) horas semanais;

 

VI - não possuir pendências junto à Coordenação de Pesquisa e Inovação (CPI)/Proppg.

 

§ 1º Bolsistas e Voluntários da graduação deverão ter coeficiente de rendimento
acadêmico maior ou igual a 7.

 

§ 2º Ressalta-se que a bolsa de Iniciação Cien�fica e/ou Tecnológica é nominal e
intransferível.

 

CAPÍTULO VII

DAS OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS DE IC E DE IC VOLUNTÁRIOS

 

Art. 14.  São obrigações dos bolsistas de IC, bem como dos discentes voluntários:
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I - dedicar-se integralmente às a�vidades acadêmicas e de pesquisa;

 

II - executar o plano de trabalho aprovado com a supervisão do orientador;

 

III - apresentar, em caráter individual, resultados preliminares alcançados na forma de
relatório parcial no sexto mês de execução do projeto e resultados conclusivos no relatório final até 30
(trinta) dias após o término do projeto;

 

IV - apresentar os resultados da pesquisa em Encontro de Pesquisa e Iniciação Cien�fica da
Unilab durante a Semana Universitária;

 

V - fazer referência à sua condição de bolsista de IC ou voluntário do Programa
Ins�tucional de Iniciação Cien�fica (PIBIC) e Tecnológica (PIBITI) da Unilab em todas as publicações e
trabalhos decorrentes da pesquisa;

 

VI - devolver à Unilab ou agências de fomento, em valores atualizados, bolsas recebidas
indevidamente no caso de os requisitos e compromissos estabelecidos não serem cumpridos.

 

CAPÍTULO VIII

DA INDICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTAS

 

Art. 15.  Desde que não venha a ser vedado em normas das agências de fomento, os
bolsistas poderão ser subs�tuídos a qualquer momento, dentro da vigência da bolsa, mediante
jus�fica�va e indicação de novo bolsista à PROPPG em formulário próprio.

 

Parágrafo único. O bolsista ou voluntário subs�tuído deverá entregar, em até 30 dias após
a subs�tuição, o relatório final de a�vidade independente do tempo de permanência no projeto.

 

 CAPÍTULO IX

DA SUBSTITUIÇÃO E AFASTAMENTO DO ORIENTADOR

 

Art. 16.  Em caso de afastamento, conforme resolução vigente da Unilab, ou no caso de
aposentadoria do docente-orientador durante a vigência do projeto, este deverá indicar um co-
orientador para a condução e/ou conclusão do projeto.

 

§ 1º É vedado ao orientador repassar a outro a orientação de seu(s) bolsista(s),
excetuando-se os casos pontuados deste ar�go. Em casos de impedimento eventual do orientador e
coorientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à CPI/PROPPG, que disporá delas de acordo com determinação da
Comissão Local de Iniciação Cien�fica (CLIC).

 

§ 2º O coorientador indicado deverá atender aos requisitos dispostos no Capítulo III (Dos
critérios de qualificação dos orientadores) desta Resolução.
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§ 3º No caso de aposentadoria do orientador durante a vigência do projeto, a orientação
poderá ser concluída desde que este assuma termo de responsabilidade com a PROPPG e sejam
sa�sfeitas as demais exigências legais.

 

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 17.  Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Local de Iniciação
Cien�fica e pela CPI/PROPPG, respec�vamente.

 

Art. 18.  Fica revogada a Resolução nº 13/CONSUP/UNILAB, de 26 de julho de 2011.

 

Art. 19.  Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de outubro de 2020.

  

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
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 17/09/2020, às 20:19, 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 0178937 e
o código CRC ED2F76A2.

 

Referência: Processo nº 23282.404265/2020-11 SEI nº 0178937

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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 39, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

  

Reedita, com alterações, a Resolução Consepe nº 24, de
17 de julho de 2020, que estabelece, em caráter
extraordinário e emergencial, diretrizes para a retomada
do semestre na pós-graduação stricto sensu, assim como
reedita com alteração o Calendário Acadêmico da pós-
graduação stricto sensu  no período le�vo 2020.1, por
meio de a�vidades acadêmicas remotas (mediadas por
recursos tecnológicos), no contexto das medidas
preven�vas ao COVID-19.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 8º sessão ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2020, considerando:

1. A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;

2. O Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para definir os serviços públicos e as a�vidades essenciais;

3. A Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 544, de 16 de junho 2020, que dispõe sobre a subs�tuição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, e revoga as Portarias
MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020;

4. O Decreto do Governo do Estado do Ceará, nº 33.510, de 16 de março de 2020, que decreta situação de emergência
em saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo coronavírus;

5. O Decreto do Governo do Estado do Ceará nº 33.631, de 20 de junho de 2020, que prorroga o isolamento social no
Estado do Ceará, renova a polí�ca de regionalização das medidas de isolamento social, e dá outras providências;

6. O Decreto do Governo do Estado do Ceará Nº 33.736, de 05 de setembro de 2020, que prorroga o isolamento social
no Estado do Ceará, renova a polí�ca de regionalização das medidas de isolamento social, e dá outras providências;

7. A suspensão dos calendários acadêmicos da graduação presencial e da pós-graduação presencial nos dois campi da
UNILAB, por meio da Resolução ad referendum Consuni nº 4, de 23 de abril de 2020, que reedita, com alterações, a Resolução ad
referendum Consuni nº 3, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

8. A criação, pela Reitoria, do Grupo de Trabalho (GT) Oferta de Disciplina, por meio da Portaria nº 184, em 04 de maio
de 2020, e reeditada pela Portaria nº 267, de 22 de maio de 2020, sob a presidência da Pró-Reitoria de Graduação – Prograd;

9. A proteção dos membros da comunidade acadêmica e de seus familiares, por meio da redução do contato
interpessoal e exposição ao coronavírus (COVID-19);

10. A possibilidade de a�vidades acadêmicas não presenciais, mediadas por tecnologias digitais, com uma concepção
didá�co-pedagógica adequada ao período excepcional de emergência;

11. A necessidade de regulamentar os critérios para oferta e funcionamento de componentes curriculares e a�vidades
acadêmicas no âmbito da pós-graduação, durante o Calendário Acadêmico, atendendo às diretrizes curriculares nacionais, quando
houver, à proposta pedagógica dos cursos e às especificidades da área de formação, bem como às orientações das Coordenações e dos
Colegiados dos cursos;

12. O O�cio-Circular nº 18/2020/DIFES/SESU/SESU-MEC, Protocolo de Biossegurança para retorno das a�vidades nas
Ins�tuições de Ensino Superior, na versão 02, atualizada no dia 02 de julho de 2020, lançado pelo Ministério da Educação;

13. O O�cio nº 12/2020/CPG, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de 27 de maio de 2020, sobre orientações
acerca das qualificações e defesas de dissertação realizadas de forma não presencial/remota os cursos de mestrado da Unilab;

14. As medidas de precaução/contenção da pandemia do Coronavírus adotadas pela Unilab e diversos órgãos públicos, e
com base na  Portaria CAPES nº 36 de 19 de março de 2020;
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15. O Parecer nº 00060/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU, que versa sobre o texto da Resolução que aprova alterações
provisórias no art. 41, §§ 8º e 9º e no art. 42, § 3º do Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Resolução ad
referendum Consepe nº 38, de 22 de novembro de 2019; e

16. O processo nº 23282.509963/2019-79,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) autorize os Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu (PPGs) a reiniciar todas as suas a�vidades acadêmicas, exclusivamente por meio de plataformas e ferramentas
tecnológicas, caracterizadas como a�vidades acadêmicas remotas (mediadas por recursos tecnológicos).

 

Art. 2º  Aprovar a reedição com alterações do Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o período le�vo de 2020.1, na forma do anexo, parte integrante desta
Resolução.

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 3º  A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) autoriza os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
(PPGs) a reiniciar todas as suas a�vidades acadêmicas, exclusivamente por meio de plataformas e ferramentas tecnológicas,
caracterizadas como a�vidades acadêmicas remotas (mediadas por recursos tecnológicos).

 

Art. 4º  A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) estabelecerá calendário específico referente às a�vidades
acadêmicas remotas, correspondentes a retomada do período 2020.1.

 

§ 1º  Para todos os efeitos, os prazos estabelecidos no calendário acadêmico aprovado pela Resolução ad
referendum Consepe nº 19, de 03 de março de 2020, ficam reprogramados até dezembro de 2020, para cumprimento das a�vidades
acadêmicas remotas, correspondentes a retomada do período 2020.1.

 

§ 2º  Será garan�da a extensão do tempo regular de integralização curricular e prazo de conclusão dos discentes com
matrícula a�va, no período le�vo 2020.1, nos cursos stricto sensu, pelo mesmo período em que ficaram suspensas as a�vidades
acadêmicas.

 

Art. 5º  Os Programas de Pós-Graduação em Associação ou em Rede com outras Ins�tuições de Ensino Superior poderão
ter calendários especiais definidos, conforme o diálogo estabelecido entre as universidades envolvidas.

 

Art. 6º  A Unilab, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD) e a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), promoverão cursos de formação dos docentes, técnicos e estudantes para u�lização
das ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação, mediante inscrição faculta�va pelos interessados.

 

Parágrafo único. O reinício das a�vidades acadêmicas remotas não está condicionado ao processo forma�vo referido no
caput.

 

CAPÍTULO II

DAS AULAS E DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

 

Art. 7º  Os Programas de Pós-Graduação podem u�lizar a Turma Virtual do Sistema Integrado de Gestão de A�vidades
Acadêmicas (SIGAA) e/ou outras plataformas de sua opção para a realização das a�vidades acadêmicas, dentre outras ferramentas
aprovadas pelo colegiado do curso e, posteriormente, informadas à PROPPG.

 

 Art. 8º  O docente poderá decidir pelo formato mais adequado de suas aulas, levando-se em consideração o contexto de
pandemia e os conteúdos do componente curricular a ser ministrado, podendo realizar a�vidades remotas síncronas e assíncronas.

 

§ 1º  A�vidades síncronas são aquelas que demandam a par�cipação dos/as estudantes e docentes, no mesmo
ambiente virtual, conectados simultaneamente por meio de webconferências, chats, grupo de discussão, por ferramentas virtuais.
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§ 2º  Em caso de o docente optar por ferramentas síncronas, recomenda-se a gravação e a disponibilização das
a�vidades, para que não ocorra a exclusão de discente que não possa acompanhar o momento síncrono.

 

§ 3º  A�vidades assíncronas são aquelas que dispensam a conexão simultânea entre docentes e estudantes, por meio de
espaços como fóruns, estudos individualizados, construção de resenhas ou resumos, leituras de textos, ar�gos, livros, resolução de lista
de exercícios ou lista de discussão, vídeo aulas, podcast, entre outras.

 

§ 4º  Cabe aos/as docentes disponibilizar aos/as estudantes materiais de estudo compa�veis com as a�vidades
pedagógicas domiciliares, sem ônus para a Unilab, devendo citar e referenciar todas as fontes u�lizadas.

 

§ 5º  O material de estudo disponibilizado semanalmente (lista de exercícios, notas de aula, textos, vídeos, entre outros)
deverá ser compa�vel com a carga horária assíncrona, semanal, do componente curricular.

 

§ 6º  Fica permi�do aos/às docentes responsáveis por disciplinas voltadas às prá�cas profissionais o acesso, esporádico e
excepcional, aos laboratórios para a gravação de aulas experimentais.

 

Art. 9º  O docente poderá definir os melhores mecanismos de avaliação das disciplinas, considerando-se o contexto de
pandemia e os recursos tecnológicos usados ao longo das aulas. 

 

Art. 10.  Nas aulas remotas, o registro de frequência dos discentes poderá ser efetuado a par�r da presença destes nos
encontros síncronos e/ou na entrega de a�vidades assíncronas, caso estas sejam solicitadas pelo docente na Turma Virtual do SIGAA ou
outra plataforma.

 

Art. 11.  A consolidação final da disciplina será feita pelo(s) docente(s), obrigatoriamente, por meio do lançamento da
frequência e das notas no SIGAA, seguindo o calendário definido pela PROPPG  e aprovado pelos órgãos colegiados superiores.

 

CAPÍTULO III

DA OFERTA DE DISCIPLINAS E DAS MATRÍCULAS

 

Art. 12.  Os Programas de Pós-Graduação podem manter os Componentes Curriculares do Calendário Presencial, caso os
colegiados dos cursos entendam que as disciplinas ofertadas possam ser ministradas por meio de aprendizagem mediada por recursos
tecnológicos.

 

§ 1º  Em caso de con�nuidade das mesmas disciplinas, as aulas presenciais já ministradas serão consideradas na
contagem da carga horária da turma, devendo o docente reiniciar as a�vidades acadêmicas no formato remoto, seguindo o novo
calendário.

 

§ 2º  Em caso de con�nuidade das disciplinas já ofertadas, os estudantes já estão automa�camente matriculados.

 

§ 3º  A decisão sobre a oferta dos estágios obrigatórios será tomada em conjunto pelos/as orientadores/as e as
Coordenações de Curso, de acordo com os limites e possibilidades oferecidos pelo campo, a análise das condições sanitárias e, no caso
na área de saúde, a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pela concedente.

 

§ 4º  Cabe ao Colegiado do Curso avaliar a adequação dos estágios e das a�vidades prá�cas ao formato remoto.

 

Art. 13.  Novas disciplinas e a�vidades, constantes no PPC do curso e que não estavam previstas na oferta de 2020.1,
poderão ser ofertadas e realizadas, seguindo-se o Calendário de a�vidades remotas definido pela PROPPG e as deliberações dos
colegiados de curso.

 

§ 1º  Cabe à Coordenação do Curso organizar a oferta das turmas e disciplinas no SIGAA, bem como definir a quan�dade
de vagas disponíveis.

 

§ 2º  A carga horária da nova disciplina constante no PPC do curso deverá ser cumprida dentro do prazo estabelecido no
calendário específico referente às a�vidades acadêmicas remotas, correspondentes a retomada do período 2020.1.
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§ 3º  As matrículas de discentes nas novas disciplinas deverão ser realizadas pelas coordenações dos cursos mediante
anuência do discente, seguindo-se o Calendário de a�vidades remotas definido pela PROPPG e as deliberações dos colegiados de
curso.

 

Art. 14.  Para o caso das disciplinas que necessitam de aulas prá�cas, como por exemplo, de laboratórios, os professores
responsáveis deverão se cer�ficar das condições da realização das a�vidades e seguir todos os protocolos estritos de segurança, os
quais atendam a todas as determinações das autoridades universitárias, civis e sanitárias, além de medidas estritas de precaução e
controle.

 

§ 1º  Os docentes responsáveis por estas disciplinas deverão entrar em contato, de forma antecipada, até 3 dias úteis
antes da a�vidade, com a Coordenação de Pós-Graduação via e-mail ins�tucional (cpg@unilab.edu.br), comunicando o uso dos
espaços e informando os horários de entrada e provável saída, assim como os nomes completos das pessoas que forem precisar
adentrar nos campi.

 

§ 2º  A Coordenação de Pós-Graduação entrará em contato com os órgãos responsáveis, para que seja garan�do o
acesso às áreas do campus.

 

 § 3º  O acesso somente será garan�do aos envolvidos na disciplina, autorizados pela gestão, que deverão realizar a
devida iden�ficação para acesso ao local.

 

Art. 15.  A realização das a�vidades remotas só será creditada para o discente que es�ver devidamente matriculado no
SIGAA, nos prazos e na forma estabelecida no respec�vo calendário de matrícula.

 

§ 1º  Os discentes obrigatoriamente devem estar matriculados em pelo menos uma disciplina ou a�vidade, para garan�r
a manutenção do vínculo com o Programa de Pós-Graduação.

 

§ 2º  Os discentes poderão solicitar ajustes e trancamentos das disciplinas, levando-se em consideração os prazos
estabelecidos pelo Calendário de a�vidades remotas definidos pela PROPPG e aprovado pelos órgãos colegiados superiores.

 

CAPÍTULO IV

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DAS DEFESAS REMOTAS

 

Art. 16.  O exame de qualificação e as defesas de Mestrado devem ser feitos de forma não presencial, por acesso
remoto, conforme O�cio nº 12/2020/CPG, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de 27 de maio de 2020, e de acordo com as
seguintes normas.

 

Parágrafo único. Conforme estabelecido no Regimento Geral da Pós-Graduação, caso a dissertação envolva registro de
propriedade intelectual, o processo de depósito, devidamente instruído pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unilab, deve ser
realizado antes da defesa pública.

 

I - O(a) Coordenador(a) de curso/programa e o(a) orientador(a) decidirão sobre necessidade de a qualificação/defesa da
dissertação ser realizada de modo não presencial/remoto.

 

II - Os membros da banca devem ser contatados pelo orientador/aluno. A data e horário do evento, assim como a
metodologia da arguição remota devem ser acordados com antecedência e combinados com os membros da banca, que deverão
dispor dos meios para tal.

 

III -  A coordenação de curso deverá providenciar toda a documentação de qualificação/defesa a ser preenchida e
enviada para a banca com antecedência. Os documentos serão os mesmos previstos no Regimento Geral da Pós-Graduação stricto
sensu da Unilab e no Sistema Integrado de Gestão de A�vidades Acadêmicas (SIGAA).

 

IV - Para a realização da banca, pode ser usado sistema de videoconferência, ou outro suporte eletrônico equivalente
que permita reuniões remotas e possibilite que todos os membros da banca vejam e ouçam a apresentação do aluno. Por conta do
isolamento social, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, a PROPPG não disponibiliza ambiente para estas a�vidades, de
modo que todos deverão estar em suas próprias residências.

mailto:cpg@unilab.edu.br
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V - Cada membro da banca, par�cipante na condição de avaliador, deve enviar ao presidente da comissão examinadora
parecer por escrito acerca da dissertação apresentada, 1 (um) dia antes da data da defesa, conforme Resolução ad
referendum Consepe nº 22, de 29 de junho de 2020, que reedita com alterações a Resolução Consepeº 21, de 29 de junho de 2020.

 

VI - As sessões de qualificação/defesa por videoconferência, ou outro suporte eletrônico equivalente que permita
reuniões remotas, deverão ser realizadas, preferencialmente, em plataformas que permitam o acesso ao público externo. As fases de
apresentação e arguição devem ser abertas ao público externo, enquanto a fase de julgamento deve ser realizada em sessão secreta.
No momento de apresentação e arguição, recomenda-se que apenas o detentor da palavra esteja com microfone e vídeo ligados,
cabendo ao presidente as definições de tempo e organização das falas.

 

VII - O presidente da banca deverá atestar na Ata de Defesa/Qualificação, obrigatoriamente, que a sessão foi realizada
por meio de videoconferência ou por outro suporte eletrônico equivalente que permite reunião síncrona, citando o(s) nome(s) do(s)
par�cipante(s) remotos na Ata.

 

VIII - Devido à par�cipação de todos os membros da comissão examinadora ser por meio de videoconferência, ou outros
recursos tecnológicos, a Ata deverá ser assinada pelo presidente da comissão examinadora no local de sua assinatura e, no local da
assinatura dos demais membros da comissão, deve-se registrar: “par�cipação por videoconferência”.

 

IX -  O texto do relatório da Defesa Remota, onde deverá constar data, mídia de videoconferência, horário de início e de
finalização da defesa, a ordem de arguição pelos membros da banca, será preenchido pelo presidente da banca após o encerramento
da sessão. Este relatório deverá fazer parte da Ata de defesa, ou anexado a esta, devendo ser assinada pelo presidente da comissão
examinadora no local de sua assinatura e, no local da assinatura dos demais membros da comissão, deve-se registrar: “par�cipação por
videoconferência”, assim como no local da assinatura do aluno.

 

X - A folha de assinatura da dissertação deve ser assinada e digitalizada por cada membro da banca de forma a garan�r a
legibilidade do documento.

 

XI - Quaisquer documentos adicionalmente requeridos pelos Programas de Pós-Graduação, como registro de presença,
entre outros, deverão seguir os mesmos procedimentos de coleta de assinaturas deste documento.

 

XII - Os documentos �sicos da qualificação/defesa, devidamente assinados, devem ser entregues pelo presidente da
banca à Coordenação do Curso/Programa logo que as medidas de isolamento social sejam suspensas.

 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 17.  Altera o O�cio nº 12/2020/CPG, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de 27 de maio de 2020.

 

Art. 18.  Os casos omissos serão tratados de forma conjunta pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e
os colegiados dos Cursos/Programas de Pós-Graduação.

 

Art. 19.  Fica revogada a Resolução Consepe nº 24, de 17 de julho de 2020.

 

Art. 20.  Esta resolução entra em vigor na data de 1º de outubro de 2020.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
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 17/09/2020, às 20:17, 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
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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 0178973 e o código CRC 0036C43D.

ANEXO DA RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 39, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PARA SEMESTRE LETIVO DE 2020

DATAS DO CALENDÁRIO ANTES DA PANDEMIA (COVID-19)

Data Procedimento

06 a 17/01/2020 Divulgação da Lista de oferta de novas disciplinas para o Semestre 2020.1

 27 a
31/01/2020 Período de Matrícula acadêmica do semestre 2020.1 para os alunos veteranos

03 a 07/02/2020 Período de Matrícula ins�tucional e acadêmica do Semestre 2020.1 para os alunos calouros

10 a 14/02/2020 Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do Curso

10 a 14/02/2020 Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2020.1 na Plataforma SUCUPIRA pelo(a) coordenador(a) do
curso

02/03/2020 Início do Semestre Le�vo 2020.1

17/03/2020 Suspensão do Calendário Acadêmico da Pós-Graduação em decorrência da pandemia da Covid-19

 

DATAS DA RETOMADA DO CALENDÁRIO  LETIVO 2020.1 DE FORMA REMOTA (MEDIADO POR RECURSOS TECNOLÓGICOS)

Data Procedimento

07 a 11/08/2020 Divulgação da Lista de oferta de novas disciplinas para o Semestre 2020.1

 13 e 14/08/2020 Período de Matrícula acadêmica das novas disciplinas pela Coordenação do Curso

17 a 18/08/2020 Ajuste das matrículas em disciplinas

20 a 21/08/2020 Homologação do ajuste das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do curso

24/08/2020 Retomada do Semestre Le�vo 2020.1 (de modo remoto)

03 a 31/08/2020 Período para alterações de rubrica do recurso PROAP/2020

05 a 30/09/2020 Mudança de Área Básica/ Área de Avaliação/Modalidade

14 a 18/09/2020 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2020.1

14 a 18/09/2020 Período de realização de exames de proficiência

21 a 25/09/2020 Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2020.1 pelo orientador do curso

02/12/2020 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2020.2

03/12/2020 Término do Semestre Le�vo 2020.1

04 a 07/12/2020 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

08 a 11/12/2020 Consolidação das notas no SIGAA

14 a 18/12/2020 Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o Semestre 2020.2

 

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA O SEMESTRE 2020.1

2020.1

Mês Quan�dade de dias le�vos

Janeiro 00

Fevereiro 00

Março 13

Abril 00

Maio 00

Junho 00

Julho 00

Agosto 07

Setembro 25

Outubro 24

Novembro 24

Dezembro 03

Total 96

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS DE 2020

Dia Mês Evento

01 Janeiro Confraternização Universal (Feriado nacional)

24 Fevereiro Segunda-feira de Carnaval (Ponto faculta�vo)

25 Fevereiro Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

26 Fevereiro Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta�vo)

19 Março Feriado de São José (Feriado estadual/CE)

25 Março Data Magna (Feriado estadual/CE)

10 Abril Sexta-feira da Paixão (Feriado nacional)

21 Abril Dia de Tiradentes (Feriado nacional)

01 Maio Dia do Trabalhador (Feriado nacional)

11 Junho Corpus Chris� (Feriado nacional)

29 Junho Data Maior da Cidadania Franciscana (Feriado municipal/Campus dos Malês/BA)

02 Julho Independência da Bahia (Feriado estadual/Campus dos Malês/BA)

07 Setembro Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional)

04 Outubro Dia de São Francisco de Assis (Feriado municipal/Campus dos Malês/BA)

12 Outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15 Outubro Dia do Professor (Dia não le�vo)
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28 Outubro Dia do Servidor Público

02 Novembro Dia de Finados (Feriado nacional)

15 Novembro Proclamação da República (Feriado nacional)

24 Dezembro Véspera de Natal (Ponto faculta�vo)

25 Dezembro Natal (Feriado nacional)

31 Dezembro Véspera de ano novo (Ponto faculta�vo)

 

Observação: Em caráter excepcional, os cursos de mestrado desenvolvidos em associação ou redes com outras ins�tuições podem, de
acordo com o disposto nos respec�vos regimentos, realizar adequações nas datas e períodos previstos neste Calendário.

Referência: Processo nº 23282.509963/2019-79 SEI nº 0178973
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 391, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

  Alterar vinculação de unidade.

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 23282.408880/2020-05, resolve:

 

 

Art. 1º Alterar vinculação do Serviço de Registro Acadêmico, da Diretoria de Registro e
Controle Acadêmico para Coordenação de Registro e Controle Acadêmico, da Pró-Reitoria de Graduação,
permanecendo a atribuição de função gra�ficada código FG-03.

 

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

 

 Publique-se.

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
16/09/2020, às 22:09, 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 0178184 e
o código CRC 50C34236.

 

Referência: Processo nº 23282.408880/2020-05 SEI nº 0178184

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 395, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

  
Dispõe sobre a prorrogação do
afastamento para mestrado da servidora
Gesyanne Keila Teixeira dos Santos.

O REITOR, PRO TEMPORE, 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 DOU de 21.07.2010, a Portaria n° 328, de 10 de março de 2020, publicado
no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação,

Considerando o que consta no processo nº 23282.403595/2020-90, resolve:

 

Art. 1º - Autorizar a prorrogação do afastamento no país, com ônus limitado para a Unilab,
da servidora técnico-administra�va GESYANNE KEILA TEIXEIRA DOS SANTOS, Siape: 1876474, no período
de 26/09/2020 a 06/11/2020, a fim de cursar mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no
Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará-IFCE.

 

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

 

Publique-se.

 

   Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
16/09/2020, às 22:13, 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 0178349 e
o código CRC DDA3BB20.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

PORTARIA REITORIA Nº 397, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe  sobre  concessão  de  licença  para
a vidade polí ca.

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 §2°, do art. 86, da Lei n° 8.112/1990; o art. 1º, inciso II,  letra L, da Lei
Complementar nº 64/1990; a Emenda Cons tucional nº 107, de 2 de julho de 2020, que adia, em razão
da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais;

Considerando o que consta nos autos do processo nº 23282.408504/2020-11, resolve:

Art. 1º Conceder à servidora Maria Vilma Coelho Moreira Faria,  ocupante do cargo de
Professora  do  Magistério  Superior,  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  desta  Universidade,
lotada no Ins tuto de Ciências Sociais Aplicadas, Licença para A vidade Polí ca, com remuneração, por 3
(três) meses, a par r de 15 de agosto de 2020.

Art. 2º A Licença mencionada fica condicionada à apresentação de comprovante de registro
de candidatura, até o dia seguinte à data limite de registro de candidaturas estabelecido no calendário do
TSE, sob pena da obrigação de cancelamento, ressarcimento ao erário e apuração de falta funcional por
meio de procedimento disciplinar.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
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Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
17/09/2020, às 19:51, 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 0178835 e o código CRC DB4EBC17.

Referência: Processo nº 23282.408504/2020-11 SEI nº 0178835
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

PORTARIA REITORIA Nº 398, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe  sobre  a  concessão  de  Licença  para
atividade política.

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 §2°, do art. 86, da Lei n° 8.112/1990; o art. 1º, inciso II,  letra L, da Lei
Complementar nº 64/1990; a Emenda Cons tucional nº 107, de 2 de julho de 2020, que adia, em razão
da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais;

Considerando o que consta nos autos do processo nº 23282.406504/2020-78, resolve:

Art. 1º Conceder a servidora MARIA AUXILIADORA BEZERRA FECHINE, matrícula 1960802,
ocupante  do  cargo  de  Professora  do  Magistério  Superior,  pertencente  ao  quadro  de  pessoal  desta
Universidade, lotada no Ins tuto de Ciências da Saúde, Licença para A vidade Polí ca, com remuneração,
por 3 (três) meses, a par r de 15 de agosto de 2020.

Art. 2º A Licença mencionada fica condicionada à apresentação de comprovante de registro
de candidatura, até o dia seguinte à data limite de registro de candidaturas estabelecido no calendário do
TSE, sob pena da obrigação de cancelamento, ressarcimento ao erário e apuração de falta funcional por
meio de procedimento disciplinar.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor
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Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
17/09/2020, às 19:52, 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 0178836 e o código CRC 3F69B636.

Referência: Processo nº 23282.406504/2020-78 SEI nº 0178836
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 403, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

  Dispõe sobre a retificação da
Portaria Reitoria nº 387/2020.

A VICE-REITORA, PRO TEMPORE, 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 DOU de 21 de julho de 2010, e a Portaria nº 369, de 1º de abril de 2020,
publicado no DOU de 2 de abril de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando os preceitos legais constantes no Art. 143 da Lei 8.112/90;
Considerando o constante dos autos dos processos nºs

23282.502364/2019-24 e 23282.403632/2020-60, resolve:

 

 
Art. 1º  Retificar o art. 1º da Portaria Reitoria nº 387, de 14 de setembro

de 2020:
onde se lê: Art. 1º Prorrogar por 15 (quinze) dias, o prazo para

conclusão dos trabalhos, da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD),
responsável pela apuração de possíveis irregularidades constantes no Processo nº
23282.502364/2019-24.

leia-se: Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão
dos trabalhos, da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD),
responsável pela apuração de possíveis irregularidades constantes no Processo nº
23282.502364/2019-24.

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

 

 

Profa. Cláudia Ramos Carioca
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA,
REITOR(A), SUBSTITUTO(A), em 21/09/2020, às 16:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0179924 e o código CRC 6EEED03F.

 
Referência: Processo nº 23282.403632/2020-60 SEI nº 0179924
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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(UNILAB) 

 

EDITAL Nº 13/2020 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REMUNERADOS 

 
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVESIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, 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, e pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 
16/10/2018, a Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008, a Instrução Normativa nº 213, de 17 de 
dezembro de 2019, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a Resolução CONSUNI nº 24, de 
11/11/2011, alterada parcialmente pela Resolução CONSUNI nº 20, de 09/11/2015 e Instrução 
Normativa 06 de 08 de setembro de 2020, resolve: 
 

1. DAS VAGAS 

1.1 A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB selecionará 
estudantes de nível superior e médio de acordo com quadros de vagas abaixo para estágio 
remunerado – não curricular: 

 
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR – 30 horas semanais 

 
Total de vagas: 14 
 

Ordem 
Nºde 
vagas 

Curso sede 
PNE 
10% 

PNP 
30% 

Requisito 

01 02 Direito CE   

Cursando a partir do 3º semestre 
 

02 01 Agronomia CE   
03 01 Arquitetura  BA   
04 01 Comunicação/Jornalismo BA   
05 01 Enfermagem CE   
06 01 Engenharia Civil  BA   
07 01 Letras CE   
08 01 Serviço Social CE   
09 01 Tecnologia da 

Informação 
CE   

10 04 Administração CE   

 
 
 
 

ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR –20 horas semanais 
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Total de vagas: 33 
 

Ordem 
Nºde 
vagas 

Curso Sede 
PNE 
10% 

PNP 
30% 

Requisito 

01 03 Direito CE   

Cursando a partir do 3º semestre 

02 01 História/Antropologia CE   
03 01 Arquitetura e Urbanismo  CE   
04 01 Engenharia Civil CE   
05 02 Contabilidade CE   
06 01 Educação física CE   
07 01 Engenharia elétrica CE   
08 02 Enfermagem CE   
09 01 Engenharia da 

computação 
CE   

10 01 Engenharia de energias CE   
11 01 Engenharia de materiais CE   
12 02 Pedagogia CE   
13 01 Física CE   
14 01 Letras CE   
15 02 Libras (SFC) BA   
16 01 Nutrição CE   
17 01 Psicologia CE   
18 01 Química CE   
19 02 Relações internacionais 

(SFC/CE) 
CE   

20 07 Administração CE   

 
 
 

ESTÁGIO PÓS-GRADUAÇÃO – 30 horas semanais 
 
Total de vagas: 02 
 

Ordem 
Nºde 
vagas 

Curso Sede  
PNE 
10% 

PNP 
30% 

Requisito 

01 01 Administração CE    
 

30% do curso concluído 
02 01 Administração 

Pública/Gestão de 
Pessoas 

CE   
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ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO – 30 HORAS semanais 
 
Total de vagas: 05 
 

Ordem 
Nºde 
vagas 

Curso Sede  
PNE 
10% 

PNP 
30% 

Requisito 

01 02 Ensino Médio CE   Cursando a partir do 2º ano 

02 02 Técnico em Libras CE    
30% do curso concluído 03 01 Técnico em Segurança do 

Trabalho 
BA   

 
ESTÁGIO NÍVEL MÉDIO – 20 HORAS semanais 

 
Total de vagas: 01 
 

Ordem 
Nºde 
vagas 

Curso Sede 
PNE 
10% 

PNP 
30% 

Requisito 

01 01 Técnico em mecânica 
automotiva 

CE   30% do curso concluído 

 
1.2 A UNILAB reserva-se o direito de convocar estudantes em número que atenda às necessidades 

do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e a existência de vagas de estágio. À 
medida que surgirem vagas no período de validade do processo seletivo, estas poderão ser 
preenchidas, sob os mesmos critérios, obedecendo a ordem de classificação. 

1.3  A contratação será feita mediante a assinatura de Termo de Compromisso de Estágio – TCE. 

1.4 São condições necessárias para inscrição:  

a)   Para os estudantes de Graduação: estar cursando no mínimo o 3º semestre do curso. 
b) Para os estudantes do Ensino Médio: estar cursando a partir do 2º ano letivo.  
c) Para os estudantes de Pós-Graduação e nível técnico: 30% do curso concluído 
d) Não ser aluno formando no semestre de ingresso no Estágio;  
e) Ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas e a carga horária exigida de 

30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, nos turnos determinados para cada vaga.  
f) Sendo o estágio previsto neste edital não-obrigatório, não poderão participar dele servidores 

públicos. 

 
2. DA INSCRIÇÃO – REQUISITOS - ATRIBUIÇÕES 
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2.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital. São requisitos para a inscrição no processo seletivo: 

a) Estar regularmente matriculado em curso oferecido por entidade de ensino superior ou 
médio, reconhecida pelo MEC, conforme declaração do próprio candidato, sob as penas 
da Lei; 

b) Não estar no último ano de conclusão do curso; 
c) Não estar vinculado a nenhum tipo de bolsa ou estágio exceto os benefícios pecuniários 

destinados a promover a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, definidas pela Política de Assistência Estudantil. 
 

2.2. As inscrições ocorrerão unicamente pelo e-mail estagio.sgp@unilab.edu.br , indicando para qual 
vaga deseja concorrer enviando os seguintes documentos anexados: 

a) Formulário de inscrição, disponível no Anexo I 
b) Histórico escolar atualizado, constando notas obtidas e coeficientes de rendimento/índice 

de desempenho/rendimento acadêmico; 
c) Currículo vitae ou lattes e cópia dos certificados de cursos realizados; 
d) Declaração da instituição de ensino de comprovação de matrícula no semestre e horário 

das aulas 
e) Laudo médico, caso se enquadre no item 4 deste Edital. 

 
2.2.1 Será desclassificado o candidato que até o fim do período de inscrição não apresentar os 
documentos exigidos no caput, bem como não constar no Histórico Escolar o Coeficiente de 
Rendimento Escolar/Índice de Rendimento Acadêmico. 

2.3 Em cumprimento ao Decreto de nº 7.416, de 30 de dezembro de 2010 e as prerrogativas da Lei 
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, não poderá ser contratado o candidato que for beneficiário 
de algum tipo de bolsa paga por programas oficiais ou que esteja realizando qualquer outro tipo 
de estágio, exceto o que trata a alínea c do item 2.1 

2.3.1 Se o candidato for aprovado e ainda estiver vinculado a algum tipo de bolsa ou de estágio, 
deverá solicitar sua exclusão automaticamente da bolsa ou do estágio não obrigatório que estiver 
vinculado, de modo a não ter prejuízo no processo de contratação. 

2.3.2 Alunos que estiverem realizando estágio obrigatório não poderão ser contratados em virtude 
da impossibilidade legal da existência de dois termos de compromisso de estágio vigentes ao mesmo 
tempo. 
 
2.4 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
 
2.5 Atribuições: o estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo dos estudantes selecionados. As 
atribuições estarão definidas no Plano de Estágio que será anexo ao Termo de Compromisso de 

mailto:estagio.sgp@unilab.edu.br 
mailto:estagio.sgp@unilab.edu.br 
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Estágio (TCE), conforme orienta a Lei n. 11.788/2008, estando as atividades desempenhadas 
alinhadas ao perfil do setor em que estiver lotado e com o curso de origem do estagiário. 
 
 

3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1 O processo seletivo será constituído por duas fases: 1) análise do histórico escolar, no qual serão 
selecionados três vezes o número de vagas ofertadas de cada área que apresentarem maior 
pontuação no Coeficiente de Rendimento Escolar/Índice de Rendimento Acadêmico; 2) Entrevista.  
 
3.1.1 O formulário a ser utilizado na entrevista está disponível no Anexo VI deste Edital. 

3.2 Para efeito de classificação caso haja empate, os critérios de desempate serão sucessivamente:  

a) Maior coeficiente de rendimento acumulado;  
b) Maior coeficiente de rendimento do último período letivo cursado; 
c) Maior idade. 
 
 

4. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
4.1 Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e ao disposto 
no § 5º do artigo 17 da Lei nº 11.788/2008, será reservado aos candidatos com deficiência 
participantes do processo seletivo o percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas existentes 
neste Edital. 

4.2 Os candidatos com deficiência deverão entregar, juntamente com a documentação, laudo 
médico original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do 
término das inscrições, do qual conste expressamente que a deficiência se enquadra na previsão do 
art. 4º e seus incisos do Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 e suas alterações. 

4.3 O candidato com deficiência, que não entregar o laudo médico de que trata o subitem anterior, 
passará a compor automaticamente a lista da ampla concorrência. 

4.4 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas 
no Art. 4° do Decreto n° 3.298/99. 5.5 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos para a seleção, bem como se as atribuições 
relacionadas são compatíveis com a deficiência de que é portador. 

4.5 Não havendo candidatos com deficiência, todos concorrerão com as vagas de ampla 
concorrência. 
 

5. DAS PESSOAS NEGRAS 
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5.1 Em consonância com o disposto no Decreto Nº 9.427, de 28 de junho de 2018, destinam-se 30% 
(trinta por cento) das vagas, aos candidatos que no momento da inscrição se autodeclararem negros. 

5.1.1 A reserva de vagas de que trata o item 5.1 será aplicada quando o número de vagas oferecidas 
for igual ou superior a três. 

5.1.2 No caso de o percentual não resultar de um número inteiro, o quantitativo será aquele 
decorrente do arredondamento para o número inteiro subsequente se a fração for igual ou maior 
que cinco décimos; ou para o número inteiro imediatamente inferior se a fração for menor que cinco 
décimos. 

5.2 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem 
pretos ou pardos no ato da inscrição na seleção de estágio, conforme o quesito cor ou raça utilizado 
pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cujo modelo de Declaração encontra-se 
disponível no Anexo IV deste Edital. 

5.3 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado deste processo 
seletivo e, se houver sido selecionado ou contratado, será imediatamente desligado do programa de 
estágio, sofrendo as sanções legais.  

5.4 A contratação dos candidatos selecionados respeitará os critérios de alternância e 
proporcionalidade, considerando a relação entre o número de vagas total para o estágio e o número 
de vagas reservadas a candidatos negros. 

5.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas 
à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação na seleção. 

5.6 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para a ampla 
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

5.7 Na hipótese de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será 
preenchida pelo candidato negro classificado na posição imediatamente posterior 

5.8 Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficientes para ocupar as 
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

 
6. DA CONVOCAÇÃO 

 
6.1 Será publicado lista de aprovados por ordem de classificação. A convocação para a contratação 
será realizada mediante contato telefônico ou e-mail realizado pela Superintendência de Gestão de 
Pessoas. Serão chamados à contratação os candidatos aprovados por ordem de classificação à 
medida que a UNILAB considerar necessário. 
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6.1.1 O preenchimento das vagas pelos candidatos classificados respeitará os critérios de alternância 
e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 
vagas que vierem a surgir para o mesmo curso/área em que o candidato optou.  

6.2 Serão considerados para convocação os telefones e/ou e-mails registrados pelo estudante no 
currículo/formulário de inscrição, sendo de responsabilidade do estudante manter sempre 
atualizados os dados cadastrais na SGP/UNILAB, por meio do endereço eletrônico 
estagio.sgp@unilab.edu.br 

6.3 No caso do estudante não ser localizado nas tentativas de contato realizadas pela SGP/UNILAB, 
seu nome permanecerá na lista de classificados aguardando o surgimento de nova oportunidade de 
contratação, e o estudante com classificação imediatamente posterior será convocado. 

6.4 Será eliminado do processo seletivo o estudante que se recusar a iniciar o estágio, na data, local 
e demais condições estipuladas pela UNILAB. 

6.5 Caso a jornada de estágio seja incompatível com os horários de atividades escolares ou 
acadêmicas, o estudante não poderá ser contratado. 

6.6 O estudante que desistir formalmente do estágio será excluído da lista de classificação. 

6.7 O estudante pode requerer seu remanejamento para o final da lista de classificação. O 
requerimento deve ser apresentado, por email à SGP: estagio.sgp@unilab.edu.br 

6.8 Não será fornecido ao estudante comprovante de classificação no processo seletivo. 

 

7. DO RECURSO 

7.1 O candidato poderá interpor recurso em até 24 horas após a publicação do resultado de cada 
etapa. Tal solicitação deverá ser enviada para o e-mail, estagio.sgp@unilab.edu.br, constando no 
assunto: “RECURSO”. No corpo do e-mail deve haver a identificação do candidato (nome, e-mail e 
vaga pretendida) antes do texto recursal com as razões de sua inconformidade.  

7.2 Os recursos interpostos fora do prazo do item 7.1 serão liminarmente indeferidos. 

7.3 Os recursos serão apreciados pela comissão organizadora no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados do término do prazo para interposição. 

7.4 Caso haja alteração da classificação em razão dos recursos interpostos, será divulgado novo 
resultado do processo seletivo. 

 

8. DO TERMO DE COMPROMISSO 
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8.1. Será firmado um Termo de Compromisso entre o Estagiário e a UNILAB,de no prazo máximo de 
seis meses, prorrogável conforme o interesse e necessidade do setor de atuação, não podendo 
ultrapassar o total de dois anos;  

8.1.1 Os documentos necessários à celebração do TCE com os candidatos aprovados e convocados 
está disponível no Anexo IV deste Edital. 

8.2 Os valores mensais das bolsas pagas aos estagiários em cada modalidade serão os seguintes: 

 

Valores da Bolsa-Estágio 

Escolaridade 4 horas diárias 6 horas diárias 

Nível Médio R$ 486,05 R$ 694,36 

Nível Superior na modalidade Graduação R$ 787,98 R$ 1.125,69 

Nível Superior na modalidade Pós-Graduação R$ 1.165,65 R$ 1.665,22 

 

8.3. O estudante em estágio não obrigatório de nível superior e médio ou de pós-graduação 
receberá, além da bolsa de estágio, auxílio transporte em pecúnia, no valor de R$ 10,00 (dez reais) 
por dia, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados; 

8.4 O estagiário não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio alimentação, auxílio-saúde, entre 
outros. 

8.5. A UNILAB contratará em favor do estagiário um seguro contra acidentes pessoais, na forma que 
determina a Lei 11.788/2008. 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1 A realização do estágio com base na Lei 11.788 não estabelece vínculo empregatício do estudante 
com a UNILAB.  

9.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos referentes a este processo 
seletivo por meio da página www.unilab.edu.br de eventuais retificações e alterações deste Edital, 
bem como Editais de Convocação, durante o período de vigência desta seleção. 

9.2.1 A validade do processo seletivo será de 1 (um) ano, ficando a critério da UNILAB a utilização 
destas vagas, imediata ou posteriormente, dentro de suas necessidades e de acordo com a ordem 
de classificação dos candidatos.  
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9.2.1.1 Durante a validade do processo, os candidatos classificados chamados para preenchimento 
de vagas surgidas posteriormente poderão passar por nova entrevista para confirmação e 
atualização de dados, principalmente, da disponibilidade de horário para o estágio. 

9.3 O número total de vagas deve ser, comprovadamente, correspondente a, no máximo 8% da força 
de trabalho da instituição, o que corresponde a 55 vagas. 

9.4 Durante o período do estágio o aluno deverá estar devidamente matriculado e frequentando as 
aulas, mantendo compatibilidade entre o horário do estágio e os horários das disciplinas em que 
está matriculado. 

9.5 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, na Lei n. 11.788/2008 e na Orientação Normativa n. 2/2016, do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Resolução n. 025/2010, das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

9.6 Os casos omissos serão resolvidos pela SGP/UNILAB ou por quem ela designar.  

 

 
Redenção, 21 de setembro de 2020.  

 
 

 
Antonio Adriano Semião Nascimento 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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      ANEXO I DO EDITAL Nº 13/2020 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
 
 
À Superintendência de Gestão de Pessoas, solicito inscrição conforme os dados a seguir: 

 
 

Vaga pretendida conforme Edital____/2020 (    ) nível superior 20h          (    ) nível superior 30h 

(    ) pós-graduação 20h        (    ) pós-graduação 30h 

(    ) ensino médio 20h           (    ) ensino médio 30h 

Nome completo: 

 
RG: 

 

CPF: Data de nascimento: 

Título eleitoral: 

 

Zona: Seção:  

Grupo sanguíneo: 

 

Cidade de nascimento: Estado civil: 

Reservista militar nº 

 

Órgão expedição: Série: 

Endereço: 

 

Bairro: 

Cidade: 

 

Estado: CEP: 

Telefone: 

 

Celular: e-mail: 

Instituição de Ensino: 

 
Curso: 

 

Período: 

Recebe algum tipo de bolsa?     
(    ) sim    (    ) não 

Se sim, qual? 

 

 

 
Redenção, _____ / ____ / _____  

Assinatura do candidato(a):__________________________________________ 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 13/2020 

 

  CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

De 22/09 a 1º/10/2020 

 

Envio das inscrições e documentação para o e-mail 

estagio.unilab@unilab.edu.br 

Dia 06/10/2020 Publicação dos selecionados para entrevista através do site 

www.unilab.edu.br 

Dia 07/10/2020 Prazo para interposição de recursos. Até 24h após a divulgação dos 

selecionados para entrevista. 

De 08 a 12/10/2020 Período de entrevistas (online) dos candidatos selecionados 

Dia 15/10/2020 Publicação do resultado da seleção no site www.unilab.edu.br 

Dia 16/10/2020 Prazo para interposição de recursos. Até 24h após a divulgação do 

resultado da seleção. 
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   ANEXO III DO EDITAL Nº 13/2020 
 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO (LEI 12.990/2014) 

 

Eu, __________________________________________________________, portador (a) do 

R.G. nº __________________________ e CPF nº ____________________________, 

aprovado (a) em processo seletivo para estagiários remunerados da UNILAB realizado por 

meio do Edital nº __________________________, declaro para o fim específico de contrato 

de Estagiário, que sou ________________________ (Preto ou Pardo).  

 

Redenção, _____ / ____ / _____  

 

 __________________________________________________  

Assinatura do Candidato 
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                            ANEXO IV DO EDITAL Nº 13/2020 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO – TCE 
 

1. Uma foto 3x4 recente;  
2. Comprovante matrícula no semestre em curso, com discriminação dos horários das disciplinas;  
3. Cópia de Cédula de Identidade;  
4. Cópia do CPF;  
5. Cópia do Título Eleitoral;  
6. Comprovante de quitação eleitoral (www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-

quitacaoeleitoral);  
7. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  
8. Cópia do Certificado de Reservista (obrigatório para o sexo masculino); 
9. Comprovante de Residência;  
10. Comprovante de conta corrente: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Real, Bradesco, 

Unibanco ou HSBC/ cópia do cartão 
11. Cópia da página de informações da Carteira de Trabalho (Identificação do PIS/PASEP);  
12.  Declaração de não acumulo de bolsas (Modelo ANEXO VI). 
13. Extrato de convênio da Instituição de Ensino com a UNILAB. (a ser providenciado pela UNILAB) 
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ANEXO V DO EDITAL Nº 13/2020 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaro para os devidos fins que não possuo outras modalidades de bolsa , exceto aquelas 
destinadas a promover a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, definidas pela Política de Assistência Estudantil.  

 

 

Redenção, ____ de ________ de 2020.  

 

 

 

___________________________________ 

Estagiário(a) 
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ANEXO VI DO EDITAL Nº 13/2020 

FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA – ESTÁGIO REMUNERADO NÃO-OBRIGATÓRIO 

 

Nome completo:___________________________________________________________________ 

 

 1 (insatisfatório) 2 (indiferente) 3 (desejável) 

Disponibilidade    

Habilidades    

Competências    

Experiência    

Pontuação Final    

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redenção, _____/_____/______ 

Responsável pela entrevista: 
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 507, de 16 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente CINTHIA REGINA
CAMPOS RICARDO DA SILVA.

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° 23804.401264/2020-89

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente     CINTHIA REGINA CAMPOS RICARDO DA
SILVA, matrícula SIAPE nº 1888260, 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 com 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 16/09/2020, às 14:48, 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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0178262 e
o código CRC D83592E5.

 

Referência: Processo nº 23804.401264/2020-89 SEI nº 0178262

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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178264 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=207960&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 508, de 16 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  ANTONIO MARCOS DE
SOUSA SILVA.

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° 23282.408125/2020-12

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA, matrícula SIAPE nº
1209148, 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 09 de outubro 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 16/09/2020, às 14:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178264 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=207960&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 0178264 e
o código CRC FDFD2B65.

 

Referência: Processo nº 23282.408125/2020-12 SEI nº 0178264

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 509, de 16 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  ANDREIA CARDOSO
SILVEIRA.

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° 23804.401067/2020-60

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  ANDREIA CARDOSO SILVEIRA, matrícula SIAPE nº 3009680,
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 03 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 16/09/2020, às 14:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0178265 e
o código CRC DA25EDEC.

 

Referência: Processo nº 23804.401067/2020-60 SEI nº 0178265

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 510, de 16 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  MIGHIAN DANAE
FERREIRA NUNES.

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° 23804.400963/2020-10

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  MIGHIAN DANAE FERREIRA NUNES, matrícula SIAPE nº
302966, 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 16/09/2020, às 17:26, 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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178366 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208077&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 0178366 e
o código CRC 310162D3.

 

Referência: Processo nº 23804.400963/2020-10 SEI nº 0178366

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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178452 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208167&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 511, de 16 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  ANA RITA DE CASSIA
SANTOS BARBOSA.

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° 23804.400950/2020-32

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  ANA RITA DE CASSIA SANTOS BARBOSA, matrícula SIAPE nº
1050168, 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 17/09/2020, às 08:04, 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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178452 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208167&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 0178452 e
o código CRC F569B569.

 

Referência: Processo nº 23804.400950/2020-32 SEI nº 0178452

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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178453 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208168&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 512, de 16 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre promoção funcional do(a)
servidor(a) docente    ROBÉRIO AMÉRICO
DO CARMO 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,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.408466/2020-98

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA, matrícula SIAPE
nº 1352225, 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 30 de outubro 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 17/09/2020, às 08:04, 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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178453 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208168&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 0178453 e
o código CRC 8C17BCBA.

 

Referência: Processo nº 23282.408466/2020-98 SEI nº 0178453

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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178454 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208169&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 513, de 16 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre Homologação de Estágio
Probatório do(a) servidor(a)
docente GISELLE RODRIGUES 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,

 

Considerando o teor do processo n° 23804.400945/2020-20

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)  GISELLE RODRIGUES RIBEIRO, ocupante do cargo de
professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 2425112, 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  10 de outubro 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 17/09/2020, às 08:06, 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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178454 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208169&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 0178454 e
o código CRC 6F9AAECB.

 

Referência: Processo nº 23804.400945/2020-20 SEI nº 0178454

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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178457 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208172&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 514, de 16 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre Homologação de Estágio
Probatório do(a) servidor(a)
docente DEOLINDO NUNES DE BARROS.

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° 23804.400813/2020-06

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)  DEOLINDO NUNES DE BARROS, ocupante do cargo de
professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 2400106, 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  05 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 17/09/2020, às 08:09, 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


17/09/2020 SEI/UNILAB - 0178457 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208172&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 0178457 e
o código CRC 55DEDF56.

 

Referência: Processo nº 23804.400813/2020-06 SEI nº 0178457

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


18/09/2020 SEI/UNILAB - 0179040 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208812&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 517, de 17 de setembro de 2020

  
Dispõe sobre promoção funcional do(a)
servidor(a) docente  RITA KAROLINNY
CHAVES DE 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° 23282.404897/2020-85

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente  RITA KAROLINNY CHAVES DE LIMA, matrícula SIAPE nº
1950787, 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 30 de outubro 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 18/09/2020, às 09:11, 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


18/09/2020 SEI/UNILAB - 0179040 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208812&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0179040 e
o código CRC A02F0EE3.

 

Referência: Processo nº 23282.404897/2020-85 SEI nº 0179040

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


18/09/2020 SEI/UNILAB - 0179045 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208817&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 518, de 17 de setembro de 2020

  Dispõe sobre re�ficação de portaria.

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 - Na PORTARIA Nº 445, de 20 de agosto de 2020, publicada no bole�m de Serviço da Unilab de
25/08/2020, onde se lê: “SEGONE NDAGALILA COSSA”, leia-se: “SEGONE NDANGALILA COSSA”.

 

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 18/09/2020, às 09:11, 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 0179045 e
o código CRC 7192A7A7.

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


18/09/2020 SEI/UNILAB - 0179045 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=208817&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.407788/2020-10 SEI nº 0179045


	Portaria - Reitoria 403/2020 (0179924)

