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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 495, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

  

Dispõe sobre a alteração na composição
do Grupo de Trabalho responsável pela
realização de estudos e análises para
elaboração de proposta para regulamentação
do Programa de Gestão na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira.

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 Art. 30, XVI, do Estatuto da Unilab;

Considerando o Art. 36, do Decreto nº 9.191, de 01 de novembro de 2017;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.411049/2020-22, resolve:

 

Art. 1º Alterar a composição do Grupo de Trabalho ins�tuído por meio da Portaria Reitoria nº
466, de 11 de novembro de 2020, e alterada pela Portaria Reitoria nº 469, de 13 de novembro de 2020, cujo
obje�vo é a realização de estudos e análises para elaboração de proposta para regulamentação do Programa
de Gestão na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

Membros Representação
Mônica Saraiva Almeida Superintendência de Gestão de Pessoas - Campus  da Liberdade

Taís Helena da Silva Santos Superintendência de Gestão de Pessoas - Campus  da Liberdade
Renato Tigre Mar�ns da Costa Pró-Reitoria de Planejamento - Campus  da Liberdade

Solange Maria Moraes Teles Comissão Interna de Supervisão da Carreira - Campus  da
Liberdade

Adelmária Ione dos Santos Setor de Arquivo, Protocolo e Secretaria Administra�va - Campus
dos Malês
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Art. 2º As demais disposições constantes na Portaria Reitoria nº 466/2020, de 11 de novembro
de 2020, permanecem inalteradas.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, a par�r desta data,
a Portaria Reitoria nº 469, de 13 de novembro de 2020.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
30/11/2020, às 14:43, 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 0206429 e o
código CRC A5C4EE49.

 

Referência: Processo nº 23282.411049/2020-22 SEI nº 0206429

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


30/11/2020 SEI/UNILAB - 0206882 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=239454&infra_sistema… 1/10

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 497, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

  

Dispõe sobre o retorno gradual e seguro das
a�vidades presenciais na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira e dá outras providências.

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, e,

CONSIDERANDO o consta o processo SEI nº 23282.411678/2020-52;

CONSIDERANDO a Instrução Norma�va nº 109, de 29 de outubro de 2020, que estabelece
orientações aos órgãos e en�dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para
o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial;

CONSIDERANDO a Portaria nº 572, de 1º de julho de 2020, do Ministério da Educação, que
ins�tuiu o Protocolo de Biossegurança para Retorno das A�vidades nas Ins�tuições Federais de Ensino e dá
outras providências;

CONSIDERANDO o O�cio Circular SEI no 2034/2020/ME, que orienta os Dirigentes de Gestão
de Pessoas acerca da organização do trabalho seguro em tempos de COVID-19; 

CONSIDERANDO o Protocolo de Biossegurança da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, aprovado pela Resolução Consuni nº 14, de 22 de outubro de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020 do Ministério da Saúde, que
estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mi�gação da transmissão da COVID-19, e
à promoção da saúde �sica e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a
retomada segura das a�vidades e o convívio social seguro; 

CONSIDERANDO a Resolução Consepe nº 42, de 8 de outubro de 2020, que reedita, com
alterações, a Resolução ad referendum Consepe nº 2, de 17 de janeiro de 2020, que aprova o calendário
acadêmico, no regime semestral, dos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira para os anos le�vos de 2018, 2019 e 2020; 

CONSIDERANDO a Resolução ad referendum Consepe nº 45, de 10 de novembro de 2020, que
dispõe sobre a oferta de Turmas/Componentes Curriculares Obrigatórias e Estágios Curriculares



30/11/2020 SEI/UNILAB - 0206882 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=239454&infra_sistema… 2/10

Supervisionados, para a retomada do período levo 2020.1 da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), resolve:

 

 

SEÇÃO I

ORIENTAÇÕES GERAIS

 

Art. 1º - Estabelecer as orientações gerais para retorno gradual das a�vidades presenciais dos
servidores docentes e Técnicos-Administra�vos na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab) em conformidade com a Instrução Norma�va nº 109, de 29 de outubro de 2020, da
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, enquanto perdurar o estado de
calamidade de saúde pública decorrente da COVID-19.

 

Art. 2º As a�vidades presenciais que trata o ar�go 1º nos campi da Unilab serão retomadas a
par�r do dia 04 de janeiro de 2021, data de início das a�vidades acadêmicas, devendo ser observados os
procedimentos e critérios estabelecidos nesta Portaria e o  Protocolo de Biossegurança Ins�tucional.

Parágrafo único. O retorno deverá ocorrer de forma gradual sob as seguintes diretrizes gerais:

I - retomada segura das a�vidades;

II - garan�a da saúde mental através do convívio social seguro;  

III - buscar sempre a preservação da saúde e da vida das pessoas; 

IV - planejamento e monitoramento da dinâmica laboral; e

V - observação e avaliação periódica do cenário epidemiológico da COVID-19 no âmbito da
comunidade acadêmica e no cenário loco-regional.

 

Art. 3º - Para fins desta Portaria, considera-se:

I - trabalho remoto - execução das a�vidades fora das dependências �sicas nos campi da
Unilab pelos servidores impossibilitados de comparecimento presencial ao trabalho;

II - serviços essenciais - funções administra�vas e acadêmicas indispensáveis para
funcionamento adequado das a�vidades meio e fim da Universidade, realizadas por docentes e técnicos-
administra�vos; 

III - unidade máxima - unidade administra�va ou acadêmica diretamente vinculada à Reitoria
na estrutura organizacional da Universidade;

IV - unidade - departamento pertencente à estrutura organizacional da unidade máxima.

V - dirigente de unidade - servidor ocupante de Cargo de Direção �tular de unidade máxima; e

VI - chefia imediata - servidor ocupante de Cargo de Direção ou Função Gra�ficada
responsável pelo acompanhamento da jornada de trabalho dos servidores vinculados à unidade;

 

SEÇÃO II

ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA UNILAB
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Art. 4º - Todos os servidores são responsáveis pelo cumprimento das medidas de preven�vas
e prote�vas para evitar e reduzir a transmissão da COVID-19 nos campi da Unilab, previstas no Protocolo de
Biossegurança Ins�tucional, aprovado pela Resolução Consuni nº 14, de 22 de outubro de 2020.

Parágrafo único. Os dirigentes de unidade deverão adotar protocolos específicos, conforme
necessidade, tendo em vista as a�vidades e especificidades da área de atuação laboral, desde que seja
observado o disposto no caput.

 

Art. 5º  Somente será autorizado o ingresso de servidores nos campi da Unilab u�lizando a
máscara de proteção facial e após aferição de temperatura.

§ 1º Quando for detectada temperatura corporal superior ou igual a 37,8°C, a pessoa deve ser
orientada a permanecer em área sombreada por no mínimo 10 (dez) minutos para nova aferição, de modo a
descartar possível aumento da temperatura em função de exposição ao sol ou calor.

§ 2º Realizado o procedimento do parágrafo anterior e man�da a temperatura aferida acima
ou igual de 37,8°C ou quaisquer outros sinais ou sintomas gripais, o colaborador responsável pela aferição de
temperatura corporal procederá com o preenchimento do Formulário Censo Diário na entrada
do campus (Apêndice "L" do Plano de Biossegurança da Unilab), acionará veículo oficial para translado da
pessoa suspeita para a unidade básica de saúde mais próxima e encaminhará o documento digitalizado para
o e-mail ins�tucional da Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor (DAS) e do Serviço de Saúde e
Qualidade de Vida (SSQV).

§ 3º As pessoas que apresentarem temperatura aferida acima ou igual de 37,8°C ou quaisquer
outros sinais ou sintomas gripais e não queiram proceder com o deslocamento de que trata o parágrafo
anterior, serão direcionadas ao acolhimento na universidade ou unidade de saúde mais próxima.

§ 4º O servidor caracterizado na hipótese do parágrafo 2º deverá comunicar o ocorrido mais
breve possível ao dirigente de unidade por meio de mensagem exclusivamente no e-mail ins�tucional para
conhecimento, manter-se afastado do convívio social por 14 (quatorze) dias e enviar declaração específica
conforme o disposto no Art. 23 desta Portaria.

 

SEÇÃO III

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS E REMOTAS

 

Art. 6º Os dirigentes de unidade deverão organizar em conjunto com as chefias imediatas a
distribuição das a�vidades desenvolvidas, inclusive quanto ao funcionamento dos serviços de atendimento
ao público externo, de modo a resguardar quan�ta�vo mínimo de trabalhadores para a manutenção do
funcionamento adequado dos serviços considerados essenciais e estratégicos.

§ 1º Caberá às chefias imediatas a avaliação da incompa�bilidade entre a natureza das
a�vidades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto; e

§ 2º Caberá aos dirigentes de unidade verificar se as a�vidades presenciais ou remotas,
principalmente as consideradas essenciais nos termos desta Portaria, estão sendo cumpridas sem prejuízo
aos usuários internos e externos dos serviços.

 

Art. 7º  No planejamento e execução das a�vidades presenciais, as chefias imediatas deverão
adotar com suas equipes o regime de revezamento a fim de viabilizar o distanciamento social e evitar
aglomerações, bem como as estratégias de trabalho remoto, nos termos desta Portaria, desde que man�da a
carga horária diária e semanal prevista em Lei para cada caso.
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Art. 8º O regime de revezamento não se aplica aos servidores de saúde e segurança, bem
como aos serviços essenciais de acordo com esta Portaria, quando haja a necessidade da prestação do
serviço con�nuo presencialmente.

 

Art. 9º As a�vidades de atendimento ao público interno ou externo que necessitem ser
realizadas presencialmente deverão ser feitas por horário programado, devendo neste caso disponibilizar
mecanismos on-line ou por telefone para possibilitar o agendamento, evitando as filas e aglomerações.
Sempre que possível, definir horários diferenciados para o atendimento preferencial, para pessoas do grupo
de risco.

Parágrafo único. Caberá a chefia imediata definir e divulgar os horários de atendimento da
unidade no sí�o eletrônico da Unilab para fins de cumprimento do caput.

 

Grupo de Risco

 

Art. 10 Para fins desta Portaria, considera-se servidores elencados no grupo de risco para
COVID-19 os que apresentem as condições ou fatores de risco descritos abaixo:

a) Idade igual ou superior a sessenta anos;

b) Cardiopa�as graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados,
revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada) e miocardiopa�as
de diferentes e�ologias (insuficiência cardíaca, miocardiopa�a isquêmica);

c) Pneumopa�as graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma
moderada/grave, DPOC);

d) Imunodepressão e imunossupressão;

e) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

f) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

g) Neoplasia maligna (exceto câncer não melanó�co de pele);

h) Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); 

i) Gestantes e lactantes;

j) Portadores de diabetes e obesidade mórbida;

k) Tratamento com imunossupressores ou oncológico;

m) Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de
diagnós�co de infecção por COVID-19, ou de vulneráveis.

 

Critérios para Retorno Gradual das A�vidades Presenciais

 

Art. 11 As chefias imediatas deverão avaliar a incompa�bilidade entre a natureza das
a�vidades desempenhadas pelo servidor e o regime de trabalho remoto, inclusive assegurar o convívio social
como um dos fatores de promoção da saúde mental, observando as orientações abaixo na seguinte ordem:

(a) garan�a do funcionamento dos serviços essenciais da Unilab a fim de que não
haja prejuízo aos usuários internos e externos de todos os serviços prestados pela unidade máxima, nos
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termos do ar�go 18 desta Portaria; 

(b) sa�sfeito o item anterior, selecionar para as a�vidades presenciais o pessoal ocupante de
Cargo de Direção ou Função Gra�ficada, ainda que sob revezamento; 

(c) sa�sfeito o item "b", selecionar para as a�vidades presenciais o pessoal que
voluntariamente prefere essa modalidade ou que não disponham de recursos tecnológicos suficientes para
realização das a�vidades do cargo ou função, ainda que sob revezamento; 

(d) adotar, sempre que possível, a critério da chefia imediata, trabalho remoto a servidores
que tenham necessidade de acompanhar pessoa da família que resida em outra Unidade da Federação
dis�nta da lotação do servidor, desde que esteja cadastrado no assentamento funcional do servidor e que
manifeste interesse em despacho fundamentado à chefia imediata; e

(e) priorização do trabalho remoto aos servidores em grupo de risco, que coabitem com
idosos ou pessoas com deficiência e integrantes do grupo de risco para a COVID-19, conforme relação
constante no Art. 12.

(f) manter sob trabalho remoto os servidores que estejam sob suspeita ou com caso
confirmado de COVID-19 de acordo com o disposto no Art. 23; e

(g) selecionar para as a�vidades presenciais os demais servidores não abrangidos nos itens
anteriores, ainda que sob revezamento.

 

Condições necessárias para o Trabalho Remoto

 

Art. 12 Para a seleção de pessoal para o trabalho remoto, devem ser priorizadas as seguintes
situações:

I - servidores que apresentem as condições ou fatores de risco descritos no Art. 10 desta
Portaria; e

II - servidores na condição de pais, padrastos ou madrastas que possuam filhos ou
responsáveis que tenham a guarda de menores em idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda es�verem
man�das a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de
um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência
apto a prestar assistência;

III - servidores  que coabitem com idosos ou pessoas com deficiência e integrantes do grupo
de risco para a COVID-19.

§ 1º A comprovação das condições dos incisos I a III do caput ocorrerá mediante a forma da
respec�va autodeclaração, resguardadas as informações pessoais e sigilosas, de acordo com as orientações
da Superintendência de Gestão de Pessoas.

§ 2º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor às sanções penais e administra�vas
previstas em Lei.

§ 3º O disposto nos incisos I a III não se aplica aos servidores de saúde e segurança, bem como
aos serviços essenciais de acordo com esta Portaria, quando haja a necessidade da prestação do serviço
con�nuo presencialmente.

 

Art. 13 A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, os servidores em trabalho
remoto poderão ser solicitados a retornar ao trabalho presencial pelo dirigente de unidade mediante
despacho fundamentado da chefia imediata ou de colegiado da Unidade Acadêmica.
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Art. 14 Caberá à Superintendência de Gestão de Pessoas estabelecer o modelo de plano de
trabalho e os parâmetros para cumprimento de metas de desempenho aos servidores que estejam
subme�dos ao trabalho remoto, ainda que sob regime de revezamento.

Parágrafo único. Os dirigentes de unidade deverão apresentar os planos de trabalho dos
servidores em trabalho remoto à SGP, que serão disponibilizados no site oficial da Unilab.

 

Regime de turnos alternados de revezamento

 

Art. 15 Observado o disposto no ar�go 11 desta Portaria, as chefias imediatas, em
alinhamento com o dirigente da unidade, poderão promover o escalonamento dos servidores sob seu
gerenciamento para realização do regime de turnos alternados de revezamento, respeitando a quan�dade
máxima permi�da de pessoas por unidade, sem a necessidade de compensação de jornada e sem prejuízo
da remuneração.

Parágrafo único. O escalonamento deverá ser disponibilizado para todos os membros da
equipe lotada na estrutura da unidade máxima.

 

Art. 16 O revezamento das equipes deverá respeitar a capacidade permi�da de pessoas na
unidade de acordo com o estudo elaborado pela Divisão de Projetos/Pró-Reitoria de Planejamento,
observando o distanciamento mínimo permi�do de 1,5 metro, e o limite de servidores em exercício no
mesmo dia conforme descrito abaixo:

(a) até 30 % (trinta por cento) da força de trabalho das unidades máximas que tenham a
quan�dade de servidores em exercício igual ou superior a 20 (vinte) pessoas;

(b) até 40 % (quarenta por cento) da força de trabalho das unidades máximas que tenham a
quan�dade de servidores em exercício entre 19 (dezenove) e 11 (onze) pessoas; e

(c) até 50 % (cinquenta por cento) da força de trabalho das unidades máximas que tenham a
quan�dade de servidores em exercício igual ou inferior a 10 (dez) pessoas.

§ 1º Eventual resultado fracionário dos percentuais acima será arredondado para o número
inteiro imediatamente superior.

§ 2º O estudo de que trata o caput ficará disponível em página específica no sí�o eletrônico da
Unilab.

 

Art. 17 O disposto no ar�go anterior poderá ser alterado sempre que necessário de acordo
com a dinâmica do cenário epidemiológico interno e externo à Unilab.

 

Serviços Essenciais

 

Art. 18 Para fins desta Portaria, considera-se Serviços Essenciais na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

(a) A�vidades de ensino, presenciais ou remotas, na graduação e pós-graduação, mediante
planejamento dos colegiados das Unidades Acadêmicas;
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(b) Orientação e supervisão de estudantes, inclusive estágio supervisionado, na forma
presencial ou remota, mediante deliberação dos colegiados das Unidades Acadêmicas;

(c) A�vidades de matrícula, rematrícula, aproveitamento de disciplinas, matrículas curriculares
de estudante especial e em trânsito nas Coordenações de Curso, bem como trancamento de matrículas,
disciplinas e componentes curriculares de TCC I, TCC II e TCC III.

(d) Orientação e suporte de Coordenadores de Curso, prioritariamente na forma remota ou
presencialmente quando não for possível o atendimento on-line ou não seja suficiente para o discente;

(e) A�vidades de pesquisa e extensão, quando aprovadas pelas unidades e colegiados
competentes, conforme o caso;

(f) A�vidades nos laboratórios para prá�cas químicas, biológicas, de �sica, engenharias, de
matemá�ca e afins e de informá�ca;

(g) A�vidades de planejamento, organização, execução, recebimento e fiscalização de material
de consumo e permanente, bem como de prestação de serviços de empresas contratadas;

(h) A�vidades de planejamento, acompanhamento e execução orçamentária e financeira,
especialmente quando se tratar de pagamento de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, de folha de
pagamento de pessoal efe�vo e temporário e de empresas que prestam serviço terceirizado;

(i) A�vidades de planejamento, organização e acompanhamento bens patrimoniais,
especialmente quando se tratar de adequações de espaços e equipamentos de acordo com as diretrizes do
Plano de Biossegurança da Unilab; 

(j) A�vidades de promoção e prevenção da saúde �sica e mental dos estudantes, servidores e
colaboradores, principalmente às ações voltadas a mi�gar os efeitos decorrentes da pandemia;

(k) A�vidades de planejamento, organização, execução e acompanhamento para serviços nos
Restaurantes Universitários, incluindo as a�vidades de fiscalização, quando autorizado seu funcionamento;

(l) A�vidades de planejamento, organização e acompanhamento de estudantes internacionais
quando importem às ações necessárias para ingresso e egresso de discentes;

(m) Reuniões de colegiados que tenham como objeto de atuação o ensino, pesquisa e
extensão, conduta de estudantes e servidores;

(n) A�vidades voltadas às garan�as de acessibilidade no campo acadêmico ou de
infraestrutura;

(o) Serviços de tecnologia da informação, especialmente quando se tratar de suporte às
a�vidades remotas nos campos acadêmico e administra�vo;

(p) Serviços de comunicação voltados à disseminação de informações inerentes ao
enfrentamento à COVID-19; 

(q) A�vidades de planejamento, organização, execução e acompanhamento no sistema de
Bibliotecas da Unilab;

(r) A�vidades de servidores ocupantes de Cargo de Direção (CD) para fins de garan�r o
cumprimento de todas as medidas e orientações dispostas nesta Portaria, dentro de suas áreas de atuação,
sem prejuízo das demais funções inerentes ao cargo ou função; e

(s) A�vidades de Perícia Oficial em Saúde aos servidores técnicos-administra�vos e docentes
da Unilab em conformidade com as orientações do órgão central SIPEC.

 

SEÇÃO IV

CONDUTAS OBRIGATÓRIAS DE SERVIDORES EM TRABALHO REMOTO
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Art. 19 O servidor que es�ver no regime de trabalho remoto, integral ou por
revezamento, deverá:

a) manter telefone de contato atualizado e a�vo, de forma a garan�r a comunicação com a
chefia imediata;

b) manter-se conectado ao e-mail ins�tucional e acessá-lo diariamente;

c) submeter-se ao acompanhamento do plano de trabalho e do cumprimento das metas de
desempenho pactuadas;

d) dar ciência à chefia imediata do andamento dos trabalhos e apontar eventual dificuldade,
dúvida ou outra situação que possa atrasar ou prejudicar o cumprimento das a�vidades sob sua
responsabilidade; e

e) preservar o sigilo e a restrição de acesso dos dados acessados de forma remota.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento dos itens acima ou quando constatadas
condutas incompa�veis com a é�ca da Servidor Público Federal e a moralidade administra�va, o dirigente de
unidade deverá ser imediatamente comunicado para providências, em consonância com o parágrafo único
do ar�go 116 da Lei nº 8.112 de 1990.

 

SEÇÃO V

MONITORAMENTO DA DINÂMICA EPIDEMIOLÓGICA

 

Art. 20 É dever dos servidores e dos dirigentes de unidade manter contato com a
Superintendência de Gestão de Pessoas a fim de proporcionar o monitoramento mais aproximado da
realidade, quanto ao acompanhamento da dinâmica laboral, e contribuir com a definição de indicadores para
serem direcionados ao Comitê Ins�tucional de Enfrentamento ao COVID-19 da Unilab.

 

Viagens internacionais e domés�cas

 

Art. 21 Está suspensa a realização de viagens internacionais e domés�cas a serviço enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19).

Parágrafo único. Excepcionalmente poderá ser autorizada viagem internacional a serviço
quando aprovada pela Reitoria e desde que o evento seja comunicado à SGP mediante despacho
fundamentado no respec�vo processo.

 

Art. 22 Os servidores que realizarem viagens internacionais, a serviço ou privadas, e
apresentarem sintomas associados ao coronavírus (COVID-19), conforme estabelecido pelo Ministério da
Saúde, deverão executar suas a�vidades remotamente até o décimo quarto dia contado da data do seu
retorno ao País.

Parágrafo único. O disposto no caput não desobriga os servidores ao envio da declaração de
acordo com as orientações da Superintendência de Gestão de Pessoas.

 

Casos suspeitos ou confirmados de COVID-19
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Art. 23 Sem prejuízo do disposto nos ar�gos 5º e 22 desta Portaria, os servidores que
porventura estejam sob suspeita ou tenham contraído coronavírus (COVID-19), ainda que não estejam no
horário de jornada semanal de trabalho, deverão comunicar o fato imediatamente à chefia imediata por
meio do e-mail ins�tucional, bem como manter-se afastado do convívio social por 14 (quatorze) dias e enviar
declaração específica conforme as orientações da Superintendência de Gestão de Pessoas.

 

Relatório semanal da situação dos servidores

 

Art. 24 Os dirigentes de unidade ou pessoa por ela designada deverão enviar as informações
requeridas pela Superintendência de Gestão de Pessoas obrigatoriamente até meio-dia (doze horas) de cada
sexta-feira ou, caso esse dia seja feriado ou recesso administra�vo, até meio-dia (doze horas) do dia anterior,
resguardadas as informações pessoais e sigilosas.

§ 1º O dirigente de unidade que não enviar as informações à SGP ou o servidor que se recusar
a prestar as informações requeridas sujeitará o (s) envolvido (s) ao disposto no Art. 117, XIX, da Lei nº
8.112/1990.

§ 2º A critério da SGP, a data de envio das informações poderá ser alterada sempre que
necessário. 

 

Art. 25 A SGP disponibilizará relatório consolidado das informações de que trata o ar�go
anterior ao Comitê Ins�tucional de Enfrentamento ao COVID-19 da Unilab e no site oficial da Unilab.

 

SEÇÂO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 26 Ficará sob responsabilidade da:

(a) Superintendência de Gestão de Pessoas a edição de normas complementares em sua área
de atuação para fins de cumprimento das orientações desta Portaria e do Órgão Central SIPEC, a fim de
garan�r o funcionamento das a�vidades; e

(b) Diretoria de Tecnologia da Informação o estabelecimento de orientações e procedimentos
em sua área de atuação para fins de cumprimento desta Portaria, de modo especial ao trabalho remoto.

 

Art. 27 As modalidades de trabalho constantes nesta Portaria estão relacionadas somente
como medida de enfrentamento ao COVID-19 e, portanto, não se confundem com o Programa de Gestão de
que trata a Instrução Norma�va nº 65, de 30 de julho de 2020 e com a flexibilização de jornada de trabalho
regulamentada pela Portaria Reitoria nº 461, de 10 de novembro de 2020.

 

Art. 28 Aplica-se o disposto nesta portaria ao colaboradores e estagiários, no que couber.

 

Art. 29 Revoga-se:

(a) o ar�go 11 da Portaria Reitoria nº 455, 30 de outubro de 2020; e
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(b) as disposições contrárias a esta Portaria.

 

Art. 30 Os dirigentes de unidade e as chefias imediatas terão o prazo de trinta dias, a par�r da
vigência deste documento, para organização, adequação e orientação dos servidores sob seu gerenciamento
das normas e procedimentos con�dos nesta Portaria.

 

Art. 31 Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria.

 

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor a par�r do dia 1º de dezembro de 2020.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
30/11/2020, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0206882 e o
código CRC 0199F4DE.

 

Referência: Processo nº 23282.411678/2020-52 SEI nº 0206882

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 648, de 26 de novembro de 2020

  Dispõe sobre Licença Capacitação da
servidora Rafaella Pessoa Moreira.

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 179, de 29/04/2019, publicada no DOU nº 83 de 02/05/2019, no uso das atribuições a ele
conferidas, 

 

Considerando o teor do processo n° 23282.410398/2020-27,          

 

RESOLVE:

 

Ar�go 1.º - Autorizar o afastamento da servidora docente RAFAELLA PESSOA MOREIRA, Siape: 1944312, no
período de 17/05/2021 a 14/08/2021, a fim de usufruir da Licença Capacitação, quinquênio 2012/2017, de
acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90 e o Art. 10 do Decreto 5.707/06.

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 27/11/2020, às 12:42, 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 0206769 e o
código CRC 5ABA902A.

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 23282.410398/2020-27 SEI nº 0206769
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 649, de 26 de novembro de 2020

  
Dispõe sobre Licença Capacitação da
servidora Andressa Suelly Saturnino de
Oliveira.

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 179, de 29/04/2019, publicada no DOU nº 83 de 02/05/2019, no uso das atribuições a ele
conferidas, 

 

Considerando o teor do processo n° 23282.410455/2020-78,          

 

RESOLVE:

 

Ar�go 1.º - Autorizar o afastamento da servidora docente ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE
OLIVEIRA, Siape: 1863830, no período de 04/01/2021 a 03/02/2021, a fim de usufruir da Licença
Capacitação, quinquênio 2011/2016, de acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90 e o Art. 10 do Decreto
5.707/06.

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 27/11/2020, às 12:42, 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 0206776 e o
código CRC 50A9B983.

 

Referência: Processo nº 23282.410455/2020-78 SEI nº 0206776

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 660, de 27 de novembro de 2020

  Dispõe sobre progressão de servidor por
titulação/incentivo à qualificação.

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

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo SAMUEL ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA, matrícula
SIAPE n° 2265755, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, lotado na Pró-Reitoria de Planejamento,
incen�vo à qualificação no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico, com base nos
ar�gos 11 e 12 da Lei 11.091/05, e Anexo XVII da Lei 12.772/12.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 02 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 27/11/2020, às 16:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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 0207506 e o
código CRC 7209FC7B.

 

Referência: Processo nº 23282.408875/2020-94 SEI nº 0207506

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 661, de 27 de novembro de 2020

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

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

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo MARCONDES CHAVES DE SOUZA, matrícula SIAPE
n° 1151271, ocupante do cargo de Auditor, SIAPE Nº 1151271, lotado na Auditoria Interna, incen�vo à
qualificação no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico, com base nos ar�gos 11 e
12 da Lei 11.091/05, e Anexo XVII da Lei 12.772/12.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 23 de novembro 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 27/11/2020, às 16:51, 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 0207511 e o
código CRC AE3938E6.

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 23282.411864/2020-91 SEI nº 0207511
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 665, de 30 de novembro de 2020

  

Revoga o art. 2º da Portaria nº 647, de 25
de novembro de 2020, que dispõe sobre a
remoção da servidora Ailana Linhares de
Sousa

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE 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 257, de 10/06/2019, publicada no DOU nº 112 de 12/06/2019, no uso das
atribuições a ele conferidas,

 

Considerando o que consta no Processo nº 23282.411466/2020-75,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Revogar o art. 2º da Portaria nº 647, de 25 de novembro de 2020, que dispõe sobre a remoção da
servidora AILANA LINHARES DE SOUSA, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula SIAPE:
2237175 da Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais para a Secretaria de Governança, Integridade e
Transparência.

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r da publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 30/11/2020, às 14:40, conforme horário oficial de
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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 0208143 e o
código CRC 38F76B97.

 

Referência: Processo nº 23282.411466/2020-75 SEI nº 0208143

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

