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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000 

Telefone: 85 3332 6120 e Site: - h�p://www.unilab.edu.br/

 

EDITAL Nº 003/2021

Processo nº 23282.000521/2021-86

 
Edital de Convocação

 

O Reitor pro tempore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a lei 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada
no DOU de 21 de julho de 2010, tendo em vista o disposto na Portaria n° 328 do MEC de 10 de março de
2020, publicado no DOU de 11 de março de 2020, tendo em vista as decisões tomadas na 59ª sessão
extraordinária do Conselho Universitário, realizada no dia 14 de janeiro de 2021, o que consta na
RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 17, de 14 de janeiro de 2021, e a legislação vigente, torna público para a
comunidade universitária e demais interessados, a abertura do processo de organização da lista tríplice para
escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a), para o quadriênio 2021-2025.

 

CAPÍTULO I
DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES

 
Seção I

Da Comissão Organizadora da Lista Tríplice e da Comissão de É�ca

 

Art. 1º O processo de organização da lista tríplice no âmbito do Conselho Universitário será
coordenado por uma Comissão Organizadora que desempenhará as a�vidades de Comissão Receptora e
Comissão Escru�nadora, conforme as diretrizes baixadas por esta Resolução.

 

Art. 2º A Comissão Organizadora compor-se-á de nove membros assim distribuídos: três
docentes, três técnico-administra�vos em educação e três discentes, indicados pelo Consuni.

 

Parágrafo único. Na falta de indicação de um dos segmentos, o Consuni procederá à
redistribuição da composição da Comissão Organizadora de forma a manter o total de nove membros.

 

Art. 3º Em sua primeira reunião, a Comissão Organizadora escolherá, entre os seus membros,
um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário.
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Art. 4º Compete à Comissão Organizadora, observadas as diretrizes traçadas pelo plenário do
Consuni:

 

I - receber os processos de inscrições dos candidatos e publicar a relação dos inscritos;

 

II - estabelecer os regramentos do processo de votação e supervisionar a campanha;

 

III - providenciar o material necessário;

 

IV - delegar poderes a subcomissões para tarefas específicas;

 

V - julgar os recursos interpostos; e

 

VI - resolver os casos omissos.

 

Parágrafo único. Das decisões da Comissão Organizadora caberá recurso, em instância final, ao
plenário do Consuni.

 

Art. 5º O Reitor e demais autoridades universitárias oferecerão à Comissão Organizadora os
recursos requeridos para o pleno exercício de suas funções.

 

Parágrafo único. A Comissão Organizadora contará com o apoio da Diretoria de Tecnologia da
Informação (DTI), da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS) e da Secretaria de Comunicação
Ins�tucional (Secom).

 

Art. 6º Fica criada uma Comissão de É�ca, com três representantes do Consuni (sendo um
docente, um técnico-administra�vo em educação e um discente) e um representante da Comissão de É�ca
Pública da Unilab.

 

Art. 7º Compete à Comissão de É�ca:

 

I - estabelecer os parâmetros é�cos que orientarão o processo, em consonância com o
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994;

 

II - receber, apurar e emi�r parecer sobre denúncias formais, acompanhadas de provas, de
procedimentos ilícitos empregados na campanha, inclusive: a transgressão das normas que dispõem sobre a
propaganda dos candidatos, o abuso de poder polí�co e econômico, o recebimento de doações de pessoas
jurídicas, o uso de mecanismos ins�tucionais (como equipamentos e listas de e-mails);
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III - propor à Comissão Organizadora a aplicação de penalidade de advertência pública a
integrantes da Comunidade Universitária por infringência ao estabelecido nesta Resolução;

 

IV - fiscalizar a propaganda dos candidatos a Reitor(a) e Vice-Reitor(a);

 

V - encaminhar à Comissão Organizadora relatório conclusivo sobre as decisões tomadas; e

 

VI - exercer outras a�vidades durante o pleito, conforme atribuição do Consuni.

 

Seção II
Dos Votantes

 

Art. 8º São votantes todos os conselheiros membros do Consuni (�tulares ou suplentes)
presentes à sessão convocada para a organização da lista tríplice.

 

Parágrafo único. É vedado o voto por procuração ou correspondência.

 

Seção III
Do Calendário

 

Art. 9º O processo de consulta subordinar-se-á ao seguinte calendário:

 

14/01/2021 Aprovação no Consuni do processo e das diretrizes para a organização da lista tríplice para a
nomeação de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Unilab.

18/01/2021 Publicação do Edital de Convocação.

19/01/2021 Início do prazo de inscrição das candidaturas através de processo no SEI encaminhado à
Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS).

29/01/2021 Encerramento do prazo de inscrição dos candidatos 18h.

29/01/2021 Divulgação eletrônica dos candidatos inscritos até 22h.

03/02/2021 Impugnações das candidaturas até 16h.

04/02/2021 Julgamentos das impugnações das candidaturas.

05/02/2021 Sorteio da ordem dos nomes na cédula única eleitoral digital oficial 22h.

08/02/2021 Início do período de campanha eleitoral.
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21/03/2021 Término do prazo da campanha eleitoral 23h59min.

22/03/2021 Reunião do Consuni para organização da lista tríplice e divulgação.

24/03/2021 Envio da Lista Tríplice ao MEC.

 

Seção IV
Das Inscrições e da Forma de Votação

 

Art. 10. As inscrições dos candidatos a Reitor(a) serão feitas individualmente através da
abertura de processo SEI encaminhado à SODS, na forma da lei, anexando o programa e o curriculum vitae,
juntamente com seus respec�vos resumos, os quais não deverão exceder uma lauda de texto. A inscrição
deverá conter a indicação do candidato a Vice-Reitor(a) correspondente, que deverá sa�sfazer as mesmas
exigências feitas para o candidato a Reitor(a), na forma da lei.

 

§ 1º No requerimento de inscrição deverá conter a indicação e os dados de iden�ficação e
contato de até dois coordenadores de campanha de cada candidato.

 

§ 2º Só serão elegíveis os candidatos a Reitor(a) e a Vice-Reitor(a) que declararem,
expressamente e em formulário específico, no ato da inscrição que, se escolhidos, aceitarão a inves�dura.

 

§ 3º Não serão habilitados à condição de concorrer ao pleito todos aqueles que não se
inscreverem abrindo processo junto ao SEI da Unilab no prazo previsto no art. 9º desta Resolução.

 

Art. 11. Encerrado o prazo de inscrições, a Comissão Organizadora providenciará a publicação
dos nomes e dos resumos dos programas e currículos dos candidatos na página ins�tucional da
Universidade.

 

Art. 12. A votação será feita em cédula �sica ou digital, oficial, na qual constarão os nomes dos
candidatos a Reitor(a) e a Vice-Reitor(a), inscritos nos termos do art. 10 desta Resolução.

 

§ 1º A ordem dos nomes, na cédula �sica ou digital oficial, será sorteada em sessão pública
remota, transmi�da via streaming.

 

§ 2º O votante indicará uma só opção na cédula �sica ou digital.

 

Seção V
Da Campanha
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Art. 13. A Comissão Organizadora manterá um hotsite na página principal da Unilab como
canal oficial do processo de organização da lista tríplice para a nomeação de Reitor(a) e Vice-Reitor(a).

 

Parágrafo único. Será garan�do igual acesso dos candidatos aos meios de divulgação da
Universidade.

 

Seção VI
Da Cédula de Votação

 

Art. 14. A votação será feita em cédula �sica ou digital, oficial, na qual constarão os nomes dos
candidatos a Reitor(a) e a Vice-Reitor(a), conforme disposto no art. 12 desta Resolução.

 

Art. 15. A Comissão Organizadora elaborará o modelo da cédula �sica ou digital, oficial.

 

CAPÍTULO II
DA VOTAÇÃO

 

Art. 16. A votação ocorrerá em sessão presencial ou virtual, a depender do contexto sanitário
relacionado à pandemia da Covid-19, no dia 22 de março de 2019, considerando a legislação em vigor.

 

§ 1º Caso a sessão seja virtual, a votação se dará por processo de votação secreto eletrônico,
realizado pelo Sistema Integrado de Gestão de Eleições (SIGEleição), ao qual será permi�do acesso por meio
de qualquer computador ou disposi�vo conectado à internet, tanto na rede interna da Universidade quanto
externamente.

 

§ 2º Caso a sessão seja virtual, no início da votação, a Comissão Organizadora emi�rá uma
zerézima, que é a comprovação de que nenhum voto está registrado no banco de dados das eleições
eletrônicas.

 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 

Art. 17. A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) é o órgão técnico responsável pela
implementação, manutenção e segurança do SIGEleições que será u�lizado nesta consulta.

 

Art. 18. Os casos omissos serão tratados pela Comissão Organizadora e, quando per�nente,
pela Comissão de É�ca.
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Redenção, 18 de janeiro de 2021.
 
 
 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
18/01/2021, às 18:26, 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 0228117 e o
código CRC D56063D1.

 

Referência: Processo nº 23282.000521/2021-86 SEI nº 0228117

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 013, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

  

Dispõe sobre alterações na composição de
Grupo de Trabalho (GT) de Inclusão e
Acessibilidade para estudar e propor
medidas para efe�vação da polí�ca de
inclusão e acessibilidade e a criação do
núcleo de Inclusão e Acessibilidade da
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 que os ar�gos 3° e 5° da Cons�tuição Federal de 1988 têm a igualdade como
princípio e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação, como um obje�vo fundamental da República Federa�va do Brasil, do que
decorre a necessidade de promoção e proteção dos direitos humanos de todas as pessoas, com e sem
deficiência, em igualdade de condições; 

Considerando o disposto na Lei n°. 10.048 de 08 de novembro de 2000, na Lei n°. 10.098 de 19
de dezembro de 2000, no Decreto n°. 5.296 de 02 dezembro de 2004, na ABNT NBR 9050/2015 e na ABNT
NBR 16537/2016, que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas
vias, espaços e serviços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edi�cios e nos meios de
transporte e de comunicação, com prazos determinados para seu cumprimento e implementação; 

Considerando a Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e o Decreto nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, que reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais
- Libras e outros recursos de expressão a ela associados; 

Considerando a ra�ficação pelo Estado Brasileiro da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e de seu Protocolo Faculta�vo com equivalência de Emenda Cons�tucional, por meio do
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Decreto Legisla�vo nº. 186, de 9 de julho de 2008, com a devida promulgação pelo Decreto nº. 6.949, de 25
de agosto de 2009; 

Considerando a Lei 13146/15 – Lei Brasileira de  Inclusão da pessoa com deficiência que
dispõem sobre o  Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de
oportunidades e condições com as demais pessoas;

Considerando a Lei nº. 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei n°. 12.711, de 29
de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de
nível médio e superior das ins�tuições federais de ensino; 1 O Conselho Nacional de Educação por meio da
Comissão das Diretrizes da Educação Especial da Câmara de Educação Básica (CEB) tem desenvolvido um
conjunto de ações e fóruns para revisar e estabelecer novas Diretrizes Nacionais da Educação Especial.
Porém, até o momento, essa revisão não foi finalizada. Caso, o novo documento entre em vigor, a minuta
deverá ser atualizada no que diz respeito ao público alvo da Educação Especial;

Considerando o Decreto nº 7.234/10 que  Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência
Estudan�l – PNAES. O Programa tem como finalidade a ampliação das condições de permanência dos jovens
na educação superior pública federal e, em seu Art. 2º, expressa os seguintes obje�vos: “democra�zar as
condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos das
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de
retenção e evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação”. Ainda, no art. 3º § 1º,
consta que as ações de assistência estudan�l do PNAES deverão ser desenvolvidas em diferentes áreas, entre
elas: “acesso, par�cipação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”;

Considerando o Decreto nº 7.611/11 - Dispõe sobre o AEE, que prevê, no art. 5º, § 2º, a
estruturação de núcleos de acessibilidade nas ins�tuições federais de educação superior, com o obje�vo de
eliminar barreiras �sicas, de comunicação e de informação que restringem a par�cipação e o
desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades/superdotação;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.411337/2020-87, resolve:

 

 

Art. 1º Alterar o art. 2º da Portaria Reitoria nº 008, de 13 de janeiro de 2021, designando os
seguintes membros, sob a presidência do primeiro, para comporem o Grupo de Trabalho (GT) de Inclusão e
Acessibilidade, responsável por estudar e propor medidas para efe�vação da polí�ca de inclusão e
acessibilidade e a criação do núcleo de Inclusão e acessibilidade da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira, visando seu aprimoramento para sua efe�vação ins�tucional e adequação  de
acordo com a legislação em vigor e a realidade ins�tucional da Unilab.

Representação  Membros  Cargo  Tipo

 Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e
Estudan�s - 

 PROPAE

 Mara Rita Duarte de 
 Oliveira(Presidente)  Docente Titular

 Felipe André França da Silva  Técnico Despor�vo Suplente

 Pró Reitoria de Graduação - PROGRAD  Geranilde Costa e Silva
(Titular)  Docente Titular

 Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais -
PROINST

 Francisco Marcelino
Guimaraes Barbosa  Técnico Administra�vo Titular

Isabelle Araújo Soares  Técnico Administra�vo Suplente
 Pró-Reitoria de Extensão Arte e Cultura -

PROEX
 Ricardo César Carvalho 

 Nascimento  Docente Titular
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 Itamir Vieira  Técnico Administra�vo Suplente

 Ins�tuto de Linguagens e Letras - ILL
 Mariza Angélica Paiva Brito Docente Titular
 Kaline Araujo Mendes de

Souza Docente Suplente

 Ins�tuto de Linguagens e Letras - ILL
 Vanessa Teixeira de Freitas

Nogueira Docente de libras Titular

 Geórgia Maria Feitosa e Paiva Docente Suplente

Ins�tuto de Linguagens e Letras - ILL
Tamara Vieira da Silva Intérprete-Tradutor em

Libras Titular

Robson de Moraes Alves Intérprete-Tradutor em
libras Suplente

Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN Rafaele Cavalcante Dias
Gomes Técnica em Edificações Titular

Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento
Sustentável - IEDS

Ada Amélia Sanders Lopes Docente Titular
Rejane Felix Pereira Docente Suplente

Ins�tuto de Ciências da Saúde - ICS

Paula Marciana Pinheiro de
Oliveira Docente Titular

Monaliza Ribeiro Mariano
Grimald Docente Suplente

Ins�tuto de Desenvolvimento Rural - IDR
Maria Clarete Cardoso Ribeiro Docente Titular

Lucas Nunes da Luz Docente Suplente

Ins�tuto de Ciências Sociais e Aplicadas -
ICSA

Rosalina Semedo de Andrade
Tavares Docente Titular

Virgínia Cavalcante Coelho  Docente Suplente

Campus dos Malês 
Carlos Maroto Guerola  Docente Titular

Ana Rita de Cássia Santos
Barbosa  Docente Suplente

 Superintendência de Gestão de Pessoas  Sandriely Sonaly Lima Oliveira  Engenheira de Segurança
do   Trabalho  Titular

 

Art. 2º As demais disposições constantes na Portaria Reitoria nº 008, de 13 de janeiro de 2021,
permanecem inalteradas.

 

Art. 3º 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
18/01/2021, às 19:06, 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
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 0227943 e o
código CRC 3C3E033D.

 

Referência: Processo nº 23282.411337/2020-87 SEI nº 0227943

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 014, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

  

Dispõe sobre ins�tuição da Comissão
Organizadora para a consulta de Reitor(a) e
Vice-Reitor(a) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) no quadriênio 2021-2025.

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 a RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 17, de 14 de janeiro de 2021;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.000521/2021-86, resolve:

 

 

Art. 1º  Designar os membros abaixo indicados para comporem a Comissão Organizadora para
a consulta de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab) no quadriênio 2021-2025.

 

1. Thiago Moura de Araújo - Representante docente;

2. Mírian Sumica Carneiro Reis - Representante docente;

3. Antonio Marcelo Cavalcan� Novaes - Representante docente;

4. Eliane Gonçalves da Costa - Representante docente;

5. Francisca Tainara Eugenio da Silva - Representante discente
(tainara.africahere@gmail.com);

6. Gilmar Dantas de Moura - Representante discente (gilmar.prouca@gmail.com);
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7. Aparício Marques Vieira - Representante discente (apariciomavieira@gmail.com);

8. Rafaele Cavalcante Dias Gomes  - Representante dos servidores técnico-administra�vos em
educação;

9. Carlos Eduardo Barbosa - Representante dos servidores técnico-administra�vos em
educação.

 

Art. 2º  Em sua primeira reunião, a Comissão Organizadora escolherá, entre os seus membros,
um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário.

Parágrafo único. A primeira reunião será convocada pelo membro mais an�go na Unilab.

 

Art. 3º Compete à Comissão Organizadora, observadas as diretrizes traçadas pelo plenário do
Consuni:

 

I - receber os processos de inscrições dos candidatos e publicar a relação dos inscritos;

II - estabelecer os regramentos do processo de votação e supervisionar a campanha;

III - providenciar o material necessário;

IV - delegar poderes a subcomissões para tarefas específicas;

V - julgar os recursos interpostos; e

VI - resolver os casos omissos.

Parágrafo único. Das decisões da Comissão Organizadora caberá recurso, em instância final, ao
plenário do Consuni.

 

Art. 3º As reuniões ordinárias desta comissão ocorrerão semanalmente, mediante convocação
de seu Presidente, via e-mail, e, em caráter extraordinário, quando convocados pela mesma autoridade, por
inicia�va própria ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros. Funcionarão com a presença da
maioria absoluta dos membros, e suas decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes.

 

Art. 4º Cada reunião será registrada em ata, a qual deverá ser assinada por todos os membros
par�cipantes.

 

 Art. 5º O Reitor e demais autoridades universitárias oferecerão à Comissão Organizadora os
recursos requeridos para o pleno exercício de suas funções.

Parágrafo único. A Comissão Organizadora contará com o apoio da Diretoria de Tecnologia da
Informação (DTI), da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS) e da Secretaria de Comunicação
Ins�tucional (Secom).

 

 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
18/01/2021, às 18:23, 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 0228031 e o
código CRC D07CE746.

 

Referência: Processo nº 23282.000521/2021-86 SEI nº 0228031

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 015, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

  

Dispõe sobre ins�tuição da Comissão de
É�ca para a consulta de Reitor(a) e Vice-
Reitor(a) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) no quadriênio 2021-2025.

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 a RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 17, de 14 de janeiro de 2021;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.000521/2021-86, resolve:

 

Art. 1º  Designar os membros abaixo indicados, sob a presidência do primeiro, para comporem
a Comissão de É�ca para a consulta de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) no quadriênio 2021-2025.

 

1.  Léia Cruz de Menezes Rodrigues – Membro do Consuni na qualidade de representante
docente;

2.  Antonio Marcelo Cavalcan� Novaes - Representante da Comissão de É�ca Pública da
Unilab;

3. Rafaele Cavalcante Dias Gomes – Membro do Consuni na qualidade de representante dos
servidores técnico-administra�vos em educação;

4. Aparício Marques Vieira – Membro do Consuni na qualidade de representante discente.
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Art. 2º Compete à Comissão de É�ca:

 

I - estabelecer os parâmetros é�cos que orientarão o processo, em consonância com o
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994;

II - receber, apurar e emi�r parecer sobre denúncias formais, acompanhadas de provas, de
procedimentos ilícitos empregados na campanha, inclusive: a transgressão das normas que dispõem sobre a
propaganda dos candidatos, o abuso de poder polí�co e econômico, o recebimento de doações de pessoas
jurídicas, o uso de mecanismos ins�tucionais (como equipamentos e listas de e-mails);

III - propor à Comissão Organizadora a aplicação de penalidade de advertência pública a
integrantes da Comunidade Universitária por infringência ao estabelecido nesta Resolução;

IV - fiscalizar a propaganda dos candidatos a Reitor(a) e Vice-Reitor(a);

V - encaminhar à Comissão Organizadora relatório conclusivo sobre as decisões tomadas; e

VI - exercer outras a�vidades durante o pleito, conforme atribuição do Consuni.

 

Art. 3º As reuniões ordinárias desta comissão ocorrerão semanalmente, mediante convocação
de seu Presidente, via e-mail, e, em caráter extraordinário, quando convocados pela mesma autoridade, por
inicia�va própria ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros. Funcionarão com a presença da
maioria absoluta dos membros, e suas decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes.

 

Art. 4º Cada reunião será registrada em ata, a qual deverá ser assinada por todos os membros
par�cipantes.

 

 Art. 5º A Reitoria ficará responsável pela prestação de apoio administra�vo a esta comissão.

 

Art. 6º 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
18/01/2021, às 18:25, 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 0228066 e o
código CRC 3C3405DE.

 

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


18/01/2021 SEI/UNILAB - 0228066 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=263031&infra_sistema=… 3/3

Referência: Processo nº 23282.000521/2021-86 SEI nº 0228066


