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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 503, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020

  

Reedita, com alterações, a Portaria Reitoria
nº 337, de 05 de abril de 2016, que dispõe
sobre a ins�tuição do Observatório da Vida
Estudan�l da Unilab (Observe/Unilab).

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 nos processos nº 23282.411607/2020-50, resolve:

 

 

Art. 1º Ins�tuir o “Observatório da Vida Estudan�l”, denominado OBSERVE/Unilab, vinculado à
Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s, com o obje�vo de conhecer, compreender e acompanhar a
vida do estudante brasileiro e internacional, a fim de subsidiar a Unilab/Propae com informações úteis para o
aprimoramento e a proposição de polí�cas, programas e projetos que viabilizem a permanência exitosa do
estudante na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

 

Art. 2º  O Observe/Unilab terá como obje�vos específicos: 

I. Democra�zar e incen�var a par�cipação e o controle social dos(as) estudantes da Unilab na
polí�ca de assistência estudan�l, nos níveis do planejamento, gestão e avaliação, através da criação de
espaços de diálogo, como conselhos e fóruns permanentes; 

II Construir instâncias e instrumentos que possibilitem a par�cipação e o acompanhamento
dos i�nerários dos estudantes, tornando as informações sistemá�cas e dinâmicas para o monitoramento e o
aprimoramento da polí�ca estudan�l;

III. Subsidiar a Unilab/Propae com informações úteis ao aprimoramento dos processos de
planejamento, gestão, execução e avaliação da polí�ca de assistência estudan�l; 

IV. Levantar elementos para o aperfeiçoamento do instrumental adequado para análise e
seleção dos casos elegíveis para o atendimento nos programas da Propae;  
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V. Sistema�zar os dados censitários dos estudantes atendidos(as) pelo Programa de
Assistência Estudan�l (PAES) e pelos demais programas da Propae; 

VI. Conhecer diferentes polí�cas, projetos e ações ins�tucionais, bem como produções
teórico-cien�ficas acerca da vida e da assistência estudan�l em universidades públicas nacionais e
internacionais; 

VII. Colaborar com pesquisas nacionais e internacionais que tenham como obje�vo o
mapeamento da vida social, econômica e cultural dos(as) estudantes de graduação das ins�tuições de ensino
superior brasileiras a fim de atualizar informações e iden�ficar novos parâmetros para embasar e
retroalimentar polí�cas, programas e projetos especialmente para favorecer a implantação das polí�cas de
assistência estudan�l. 

VIII. Conhecer e compreender as condições de vida e a vida co�diana dos(as) estudantes da
Unilab, iden�ficando as situações problemá�cas que possam dificultar seu desempenho acadêmico e sua
permanência no curso; 

IX. Integrar o ensino, a pesquisa e a extensão através de projetos que tenham como objeto de
estudo as condições de vida e a assistência dos(as) estudantes da Unilab e sua transversalidade, gerando
publicações acadêmicas sobre o tema; 

X. Mapear as pesquisas e estudos no âmbito da Unilab, que tenham como objeto a vida dos
estudantes na sua condição de estudante e de jovem, em fase de formação para a vida adulta; 

XI. Ar�cular e fortalecer a interlocução entre Universidade nordes�nas, nacionais e
internacionais, através de promoção de seminários, encontros, fóruns; cons�tuição de parcerias; criação de
uma revista temá�ca, ins�tucionalização de uma rede abrangente de informações como disposi�vo de troca
de experiências.

 

Art. 3º  Ao Observe/Unilab compe�rá:

I. Promover estudos sobre a vida estudan�l; 

II. Proceder à interlocução com universidades nacionais e internacionais, ins�tuições de
estudos e pesquisas e centros produtores de esta�s�cas, cujas ações estejam voltadas para a polí�ca
estudan�l; 

III. Divulgar a produção e os resultados encontrados, compar�lhando o conhecimento
produzido sobre assistência estudan�l, polí�cas e programas voltados para o segmento estudan�l na Unilab
para a comunidade interna e externa; 

IV. Sistema�zar e compilar informações sobre estudos e pesquisas produzidos no âmbito da
Unilab sobre a vida e as polí�cas estudan�s; 

V. Desenvolver pesquisas e realizar o acompanhamento e a qualificação periódicos dos
programas de assistência estudan�l em curso na Unilab; 

VI. Subsidiar a formulação de programas e projetos na área da polí�ca e da assistência
estudan�s, bem como efetuar estudos e avaliações de seus impactos; 

VII. Promover estudos sobre o impacto, nas polí�cas estudan�s, do processo de integração
intercultural; 

VIII. Elaborar diagnós�cos acerca das dificuldades de inserção na ins�tuição e de
aprendizagem decorrentes de lacunas de formação, da dificuldade de aprendizado da língua portuguesa, de
dificuldades de leitura ou com operações numéricas, ou com outros conteúdos; 

IX. Fomentar o diálogo entre a comunidade estudan�l, os gestores das polí�cas estudan�s e os
diversos atores envolvidos no processo educacional na Unilab. 
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Art. 4º  As a�vidades desenvolvidas no âmbito do Observe/Unilab, incluindo as de pesquisa,
serão norteadas pelos seguintes eixos temá�cos:

I. Par�cipação e Controle Social;

II. A condição de estudante e as dinâmicas da vida universitária;

III. Trajetórias estudan�s a par�r de marcadores sociais de diferenças e de vulnerabilidades; 

IV. Processos de Internacionalização e Interiorização; 

V. Integração sociocultural na vida acadêmica;

VI. Direitos Humanos e permanência estudan�l;

VII. Gestão, monitoramento e avaliação de polí�cas estudan�s. 

 

Art. 5º  O Observe/Unilab será composto por servidores(as) docentes e técnico-
administra�vos, terceirizados(as) da Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s e/ou de outros setores
da Unilab no Ceará e na Bahia, por bolsistas, por voluntários e demais membros e colaboradores da
comunidade universitária e da comunidade externa convidados, organizados na seguinte estrutura: 

1. Comissão Gestora, conforme descrito no Ar�go 6º, desta Portaria;

2. Equipe Bahia: composta por membros da Comissão Gestora em exercício no Campus dos
Malês;

3. Equipe Ceará: composta por membros da Comissão Gestora em exercício nos Campi do
Ceará;

4. Proponentes de projetos, bolsistas, voluntários/as e convidados/as em a�vidade na Bahia
e/ou no Ceará.

Parágrafo Único - Poderão ser convidados para prestar colaboração ao Observe/Unilab
pesquisadores(as) e técnicos(as) especializados(as). 

 

Art. 6º  A Coordenação do Observe/Unilab será exercida por Comissão Gestora designada
através de portaria pelo(a) Pró-reitor(a) de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s.

§1º A Comissão Gestora terá a seguinte composição:

- Coordenador(a) de Polí�cas Estudan�s (Coest) da Propae;

- Servidor/a técnico-administra�vo em exercício na Coest/Propae;

- Servidor/a docente do Ceará;

- Servidor/a técnico-administra�vo em exercício na Seção de Polí�cas Estudan�s da Bahia;

- Servidor/a docente da Bahia;

- Servidor/a em exercício na Coase/Propae;

- Servidor/a em exercício na CDH/Propae;

- Discente que atua como bolsista do Observe/Unilab, no Ceará; 

- Discente que atua como bolsista do Observe/Unilab, na Bahia. 

§2º A Comissão Gestora será designada por Portaria da Propae.
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§3º O mandato da Comissão Gestora será de 02 (dois) anos, contados a par�r da data de
publicação da Portaria de designação.

§4º  Os representantes discentes serão escolhidos entre seus pares bolsistas e seus mandatos
acompanharão a vigência de suas bolsas.

§5º  Após a designação da Comissão Gestora, seus membros escolherão, entre si, 01 (um/a)
Coordenador/a e 01 (um/a) Secretário/a, com mandatos de 01 (um) ano, respec�vamente. 

§6º Compete à Comissão Gestora, considerando os obje�vos, as competências e os eixos
temá�cos estabelecidos nesta Portaria:

I. Redigir regimento interno, que deve ser atualizado quando houver necessidade e submetê-
lo à apreciação do(a) Pró-Reitor(a) de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s;

II. Elaborar planejamento anual de ações do Observe/Unilab;

III. Gerir processos sele�vos para bolsistas, colaboradores(as) e proponentes de projetos;

IV. Acompanhar as a�vidades de colaboradores e proponentes de projetos, conforme planos
de trabalho subme�dos à Comissão Gestora;

V. Fomentar a criação de Grupos de Trabalho no âmbito do Observe/Unilab; 

VI. Apresentar relatórios das ações em parceria com colaboradores, proponentes de projetos e
bolsistas.

§7º - Assegurar-se-á, especialmente, a servidores/as técnico-administra�vos, designados/as
para a Comissão Gestora do Observe/Unilab, no mínimo 10% (dez por cento) de sua jornada semanal para
atuação junto ao Observe/Unilab.

 

Art. 7º A Propae poderá disponibilizar bolsas para estudantes colaboradores de a�vidades
e/ou pesquisas desenvolvidas no âmbito do Observe, conforme disponibilidade orçamentária, mediante
processo de seleção.

Parágrafo único - Estudantes não contemplados com bolsas poderão atuar no Observe na
condição de voluntários, conforme regras dos editais de processos sele�vos.

 

Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando, a par�r desta data,
a Portaria Reitoria nº 337, de 05 de abril de 2016. 

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
01/12/2020, às 10:51, 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 0208156 e o
código CRC 4FD8D848.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23282.411607/2020-50 SEI nº 0208156


