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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

