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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 472, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020

  
Dispõe sobre alteração de prazos
estabelecidos na Portaria Reitoria nº
455/2020.

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, resolve: 

Considerando o consta o processo SEI nº 23282.410761/2020-12, resolve:

 

 

Art. 1º Alterar os prazos estabelecidos no art. 5º, II, III e IV, da Portaria Reitoria nº 455, de 30
de outubro de 2020 da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a saber:

 

Art. 5º Compete à Pró-Reitoria de Planejamento:

I. Acompanhar o orçamento para aquisição dos insumos necessários para o enfretamento da
COVID-19;

II. Elaborar o estudo da quan�dade máxima de pessoas por ambiente u�lizando parâmetro de
distanciamento social mínimo de 1,5m, devendo dar ampla divulgação e afixando, inclusive, cartazes  na
entrada com a respec�va quan�dade de pessoas permi�das no local até o dia 23 de novembro de 2020;

III. Propor readequações de layout de mobiliários, máquinas e equipamentos e realizar
intervenções estruturais, caso necessárias até o dia 23 de novembro de 2020; e

IV. Realizar o estudo do dimensionamento e quan�dades de barreiras de acrílico dos locais
com maiores fluxos de atendimento ao público a ser encaminhado à Pró-Reitoria de Administração na forma
do item I do art. 4º desta Portaria até o dia 23 de novembro de 2020.

 

Art. 2º As demais disposições da Portaria Reitoria nº 455, de 30 de outubro de 2020
permanecem inalteradas.
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Art. 3º Esta portaria conta seus efeitos retroa�vos ao dia 14 de novembro de 2020.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
17/11/2020, às 21:37, 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 0201723 e o
código CRC E8D9C9BF.

 

Referência: Processo nº 23282.410761/2020-12 SEI nº 0201723

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

