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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 357, DE 25 DE AGOSTO DE 2020

  
Estabelecer Diretrizes para a realização de
Triagem visando a publicação dos Atos
Norma�vos vigentes inferiores a Decreto.

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 estabelece o Decreto Nº 10.139, de 28 de novembro de 2019;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.408683/2020-88, resolve:

 

 

Art. 1º Estabelecer as diretrizes para a realização da Triagem visando a publicação dos Atos
Norma�vos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

§ 1º  O disposto nesta Portaria aplica-se a:

I -  portarias;

II -  resoluções;

III -  instruções norma�vas;

IV -  o�cios e avisos de caráter norma�vo;

V -  orientações norma�vas;

VI -  diretrizes;

VII -  recomendações;

VIII -  despachos de aprovação; e

IX -  qualquer outro ato inferior a decreto com conteúdo norma�vo.

§ 2º  O disposto nesta Portaria não se aplica a:

I -  atos cujo des�natário, pessoa natural ou jurídica, esteja nominalmente iden�ficado; e

II -  recomendações ou diretrizes cujo não atendimento não implique aos des�natários
consequências jurídicas, efe�vas ou potenciais.
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Art. 2º Compete aos Pró-Reitores(as), Diretores(as) de Ins�tutos, Diretora do Campus dos
Malês, Diretor de Tecnologia da Informação, Diretor do Sistema de Bibliotecas, Superintendente de
Gestão de Pessoas, Presidente/Coordenador de Comissões Permanentes designar servidor(es) para
desenvolver os trabalhos de triagem para publicação dos atos norma�vos vigentes.

§ 1º Cada unidade deverá realizar o levantamento de todos os atos norma�vos
mencionados no art. 1º desta portaria, entre o período de 2010 a 2020.

 

Art. 3º O levantamento dos atos deverá ser encaminhado à Comissão até o dia
15/09/2020, por meio do e-mail: atosnorma�vos@unilab.edu.br, obedecendo o formulário anexo a esta
Portaria.

 

Art. 4º  A triagem consiste no levantamento e classificação, por tema, de todos os atos
norma�vos vigentes na Unilab.

 

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
25/08/2020, 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 0168983 e
o código CRC B596ED1D.

 

ANEXO I
 

TIPO DE ATO
NORMATIVO ORIGEM DATA ASSUNTO

    
    
    
    

 

Referência: Processo nº 23282.408683/2020-88 SEI nº 0168983
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