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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 18, DE 11 DE MARÇO DE 2021

  
Aprova o Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna
(PAINT) 2021 da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 72ª sessão ordinária, realizada no dia
11 de março de 2021, considerando o processo nº 23282.413040/2020-56,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de A�vidades da Auditoria Interna (PAINT) 2021 da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na forma do anexo, parte integrante desta
Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução Ad Referendum Consuni nº 16, de 29 de dezembro de 2020. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2021.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho Universitário
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Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 12/03/2021, às 09:35, 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 0251958 e o
código CRC AE6DDBFC.

 

Referência: Processo nº 23282.413040/2020-56 SEI nº 0251958

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


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

 
Auditoria Interna 

Campus da Liberdade - Redenção, Ceará – CEP.: 62.790-00 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 

Telefone: (085) 3332.6147 

 

   

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA  

 

PAINT 2021 

EXERCÍCIO: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

 
Auditoria Interna 

Campus da Liberdade - Redenção, Ceará – CEP.: 62.790-00 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 

Telefone: (085) 3332.6147 

 

 

 

  

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 
 

Elaboração do 

PAINT – Plano 

Anual de Auditoria 

Interna da Unilab, 

para o exercício de 

2021. 

Por que esse trabalho foi realizado? 

As normas de auditoria interna exigem a consecução de um 

plano para orientar os trabalhos a serem executados, 

baseando-se na avaliação dos riscos. A Instrução Normativa 

CGU n.º 9, de 9 de outubro de 2018 apresenta as normas que 

orientam a elaboração do plano de auditoria interna. Além 

disso, a Controladoria Geral da União por meio do sistema e-

Aud disponibilizou ferramentas para auxiliar no 

desenvolvimento dos trabalhos. Dessa forma, a realização 

deve ser feita considerando, na determinação das ações, a 

materialidade, a criticidade e a relevância, bem como recursos 

humanos e materiais, além da expectativa da alta gestão e da 

comunidade acadêmica.  
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AUDIN Auditoria Interna 
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FONAI-MEC Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditoriais Internas 
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MEC Ministério da Educação 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) é o documento que 

elenca as atividades de auditoria a serem desenvolvidas por um determinado período. 

Desta forma, sua elaboração visa definir os trabalhos prioritários a serem realizados.  

Assim, o PAINT 2021 foi elaborado em consonância com os normativos vigentes 

e recomendações da Controladoria Geral da União (CGU). Como basilar para elaboração 

foi usada a Instrução Normativa n° 9, de 09 de outubro de 2018, da CGU, que dispõe 

sobre o PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 

das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal entre 

outras providências. Além disso, também, foram utilizadas as planilhas disponibilizadas 

pelo sistema da CGU (e-Aud). Os princípios orientadores na elaboração do plano foram 

a autonomia técnica, a objetividade e a harmonização com as estratégias, os objetivos e 

os riscos da Unidade Auditada.  

O principal objetivo do PAINT é definir temas e macroprocessos a serem 

trabalhados no exercício seguinte, por meio de procedimentos ordenados e sistemáticos, 

contribuindo com a Administração na busca por resultados satisfatórios quanto à 

eficiência, eficácia, economicidade, legalidade e legitimidade dos atos e fatos da gestão. 

No sentido de verificar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, com a análise da confiabilidade dos controles internos. 

Dessa forma, procura-se sempre alinhar as ações de auditoria interna realizadas 

com as ações propostas para o desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento 

institucional, desenvolvimento regional, desenvolvimento das relações institucionais e 

principalmente desenvolvimento da crescente responsabilidade social da UNILAB. 

Levando sempre em estima os planos, as metas e os objetivos da administração pública, 

como também a legislação aplicável e os trabalhos realizados pelos órgãos de controle, 
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externo (TCU- Tribunal de Contas da União) e interno (CGU- Controladoria Geral da 

União). 

Cabe ressaltar que desde o PAINT de 2016, elaborado em meados do exercício de 

2015, esta Auditoria Interna vem trabalhando sob uma concepção de Auditoria Baseada 

em Risco. Toda a equipe, busca priorizar as ações a serem realizadas considerando, 

prioritariamente, os riscos inerentes a cada área, bem como a utilização da matriz de risco 

contendo a materialidade, criticidade e relevância. Destarte, foram relacionados os 

procedimentos de análise que serão adotados nas unidades administrativas consideradas 

de maior relevância e grau de risco. Contudo, no decorrer do exercício poderão ser 

incluídas outras atividades a serem objeto de ações de auditoria.  

Além disso, na elaboração das atividades de auditoria será considerado o 

planejamento estratégico da unidade auditada, as expectativas da alta administração, os 

riscos significativos a que a unidade está exposta e os processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e de controles internos. 

Por fim, conforme preconiza o art. 5° da IN/CGU n° 9/2018,  o PAINT 2021 

conterá no mínimo: a relação dos trabalhos a serem realizados em função de obrigação 

normativa; a relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos; a 

previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno governamental, 

incluindo o responsável; a previsão da atividade de monitoramento das recomendações 

emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela Unidade Auditada; a 

relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da 

atividade de auditoria interna governamental; a indicação de como serão tratadas as 

demandas extraordinárias recebidas durante a realização do PAINT; a exposição, sempre 

que possível, das premissas, restrições e riscos associados à execução do Plano de 

Auditoria Interna e apêndice contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção 

dos trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos.  

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

Página 7 de 38 

 

2  A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  

 

2.1 A Instituição 

 

A Lei nº 12.289 de 20 de julho de 2010 criou a Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira com sede em Redenção/Ceará e, atualmente 

com os seguintes Campis: Campus da Liberdade, Campus dos Auroras e Campus dos 

Malês (São Francisco do Conde/BA), além da Unidade Acadêmica dos Palmares 

(Acarape/CE). A UNILAB (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira) é uma universidade pertencente a administração pública indireta na qualidade 

de autarquia e pessoa jurídica de direito público vinculada ao Ministério da Educação. 

Ela surgiu no cenário do Ensino Superior brasileiro com um projeto pedagógico baseado 

nos princípios de cooperação solidária entre os países de língua portuguesa. Pautada nessa 

temática a Auditoria Interna trabalha no apoio à gestão, verificando o controle interno e 

apoiando no alcance de objetivos.  

A universidade, por ter sido criada baseando-se no princípio de cooperação 

solidária, desenvolveu parceria com outros países, principalmente africanos, 

desenvolvendo formas de crescimento econômico, político e social entre os estudantes, 

formando cidadãos capazes de multiplicar o aprendizado   

De acordo com a legislação pertinente, a UNILAB tem como objetivo ministrar 

ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a 

extensão universitária. Além de formar cidadãos com competência acadêmica, científica 

e profissional; atuar em áreas estratégicas de interesse das regiões e comunidades de 

língua portuguesa, de modo a possibilitar a produção de conhecimentos comprometida 

com a integração solidária, fundada no reconhecimento mútuo e na equidade; entre 

outros. 
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Para desenvolver todas as atividades desejadas, a UNILAB goza de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial nos termos da 

Constituição Federal e do Estatuto vigente.  

A universidade possui como Missão Institucional formar recursos humanos para 

contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, bem como, 

promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional. 

A Unilab, comunidade de servidores docentes, técnico-administrativos em educação e 

discentes, tem por finalidade a geração, transmissão e aplicação de conhecimentos 

integrados no ensino, na pesquisa e na extensão, bem como a promoção do intercâmbio 

cultural, científico e educacional, visando ao desenvolvimento regional, nacional   e 

internacional com justiça social. 

Desta forma, compromissada com a interculturalidade, a cooperação 

internacional, a cidadania e a democracia nas sociedades, a UNILAB fundamenta suas 

ações no intercâmbio acadêmico e solidário com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste; contribuindo para que o 

conhecimento produzido no contexto da integração acadêmica seja capaz de se 

transformar em políticas públicas de superação das desigualdades. 

 

2.2 Estrutura Acadêmica e Organizacional 

 

A UNILAB, instalada em 25 de maio de 2011, é uma instituição em 

desenvolvimento, com a filosofia da integração com outros países. Para tanto, conta 

atualmente com 24 cursos de graduação, sendo 23 presenciais e 01 na modalidade a 

distância. 

As variações de cursos de graduação contemplam as seguintes modalidades: 

Administração Pública (EAD), Administração Pública (CE), Agronomia (CE), 

Antropologia (CE), Humanidades (CE),  Humanidades (BA), Ciências Biológicas (CE), 

Ciências Sociais (BA), Enfermagem (CE), Engenharia de Computação (CE), Engenharia 
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de Energias  (CE), Farmácia (CE), Física (CE), História (CE), História (BA), Letras – 

Língua Portuguesa (CE), Letras – Língua Portuguesa (BA), Letras - Língua Inglesa (CE), 

Matemática (CE), Pedagogia (CE), Pedagogia (BA), Química (CE), Relações 

Internacionais (BA) e Sociologia (CE). 

Já a pós-graduação conta com 11 cursos, sendo 03 cursos de pós-graduação Lato 

Sensu (Gestão em Saúde, Saúde da Família e Ensino de Ciências) e 08 cursos de pós-

graduação stricto sensu: Mestrados em Enfermagem, Sociobiodiversidade e Tecnologias 

Sustentáveis, Estudos em Linguagens, Energia e Ambiente; Mestrados Profissionais em 

Matemática (PROFMAT) e Ensino e Formação Docente (em associação com o IFCE); 

Mestrado Interdisciplinar em Humanidades e Programa de Mestrado em Antropologia 

(em associação com a UFC). Além desses, a instituição possui diversos projetos de 

pesquisa e de extensão. 

O quadro de servidores da UNILAB é composto por 368 docentes ativos de 

vínculo permanente, 2 docentes de vínculo temporário e 316 técnicos-administrativos 

ativos de vínculo permanente. 
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3 A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

No ano de 2012, foi constituída a Unidade de Auditoria Interna Governamental 

da UNILAB. Como objetivo tem-se o fortalecimento da gestão, com o acompanhamento 

de seus resultados e atos e monitoramento das ações de controle. Outro importante 

objetivo é propor melhorias e ações corretivas, assim como, apoiar os órgãos de controles 

interno e externo. 

A auditoria da UNILAB é órgão técnico de assessoramento da gestão com 

subordinação hierárquica ao Conselho Universitário e técnica ao Órgão Central do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.  

Essa unidade possui importância estratégica para a Universidade, auxiliando-a a 

alcançar seus objetivos por meio de abordagem sistemática de avaliação e propostas de 

melhorias em seus processos, gerenciamento de riscos, controles e governança 

corporativa, visando à utilização de seus recursos de forma eficiente, eficaz e efetiva.  

Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna tratam-se de atividades 

independentes, objetivando a avaliação dos controles, de forma amostral, agregando valor 

às operações realizadas no âmbito da Gestão, bem como assessorando e prestando 

consultoria, no que lhe couber, quanto a assuntos relacionados. 

As ações de Auditoria são pautadas por técnicas e procedimentos específicos pré-

estabelecidos por órgãos internacionais e adequados à realidade institucional mediante os 

programas e planos internos de auditoria. Na consecução de suas ações, a Auditoria 

Interna executa ações de natureza fiscalizatória, de avaliação, de controle, de 

monitoramento e de assessoramento. 

Dessa forma, a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade 

de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a 

agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus 

objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e 

racionalizando as ações de controle interno. 
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                             MISSÃO DA AUDIN/UNILAB 

 

 

                              VISÃO DA AUDIN/UNILAB 

 

                                         VALORES DA AUDIN/UNILAB 

 
Ser reconhecida como uma entidade de referência em Auditoria Interna na 
esfera do Serviço Público Federal, aprimorando cada vez mais seus 
processos e serviços, de forma ética, visando a excelência do controle 
interno como instrumento de gestão governamental. 
 
 

 
    Ética: Praticar a ética, a verdade, a honestidade, transparência e o 
respeito em todos os relacionamentos, especialmente nos que decorram do 
exercício da função; 
    Competência e qualidade: Atuar de forma dedicada, criativa e inovadora; 
    Independência: Atuar de forma independente e imparcial procurando 
sempre a clareza dos fatos apurados; 
    Trabalho em equipe: Desenvolver os trabalhos de forma conjunta 
buscando a unidade e uniformidade dos pareceres; 
    Clientes internos bem atendidos: Buscar contribuir para a gestão como 
um todo por meio de apontamentos pertinentes; 
    Excelência: Busca incessante de melhoria contínua, assegurando alto 
padrão de desempenho no exercício de cada uma de nossas ações; 
    Compromisso com resultados: Dedicação plena para superação das 
metas assumidas com os órgãos de controle interno e externo, clientes 
internos e comunidade acadêmica. 

 
Fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle e fiscalização, bem 
como assessorar, no âmbito da UNILAB, os órgãos do Sistema de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal e o Tribunal de Contas da União, 
visando garantir a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos 
no campo de ação desta instituição. 
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3.1 Estrutura da Auditoria Interna 

 

A Auditoria Interna da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira foi criada 

através da PORTARIA GR nº 528, de 18 de dezembro de 2012, nos termos do artigo 14 

do Decreto nº 3.591 de 06 de setembro de 2000, estando vinculada diretamente ao 

Conselho Universitário. 

A PORTARIA Reitoria n° 460/2020, publicada em 9 de novembro de 2020, 

designa a atual chefia de auditoria interna. A aprovação do Conselho Universitário 

(CONSUNI) foi realizada pela RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 6/2020, de 29 de julho de 

2020. A indicação da Auditora Chefe foi submetida à aprovação da Controladoria-Geral 

da União e confirmada por meio do OFÍCIO Nº 18916/2020/SE/CGU, datado de 22 de 

outubro de 2020. 

A unidade de auditoria interna da UNILAB, atualmente, é composta por 3 

servidores: 

 

Servidores Funções 

Maira Cristina Amorim Chefe da Auditoria Interna 

Francisco William Coelho Bezerra Assistente em Administração 

Marcondes Chaves De Souza Auditor  
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4 TRATAMENTO DE DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

No ano de 2020, com a implantação do sistema da Controladoria Geral da União 

e-Aud e o sistema do Tribunal de Contas da União Conecta TCU houve um aumento nas 

demandas extraordinárias de órgãos externos. Além disso, com o decorrer dos anos essas 

solicitações vêm crescendo e para isso estamos realizando alterações no fluxo dessas 

demandas. Assim, exigindo, cada vez mais, dessa auditoria interna tempo e recurso 

humanos para suas execuções.  

Visando ao adequado e viável tratamento das demandas extraordinárias, procede-

se com uma análise prévia do caso priorizando a urgência e os riscos envolvidos, bem 

como a capacidade técnica e operacional da Auditoria Interna. 

Cada demanda extraordinária é analisada de maneira individualizada e o 

tratamento padrão pode ser alterado de acordo com a criticidade e urgência apresentada 

na atividade. Todavia, a indicação de tratamento de demandas extraordinárias é realizada 

de tal forma que evite comprometimento na execução do PAINT previamente definido.  
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5 GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DA ATIVIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 

 

O PAINT é elaborado visando a maior compatibilidade possível com a realidade 

da execução das ações do exercício seguinte. Desta forma, busca-se em todo o documento 

implementar atividades que possam garantir a gestão e melhoria da qualidade da atividade 

de auditoria interna governamental. 

Para alcançar esse fim, inicialmente, é essencial o treinamento qualificado de 

todos os membros da Audin e para isso estão previstas ações de capacitação, bem como 

um tópico específico contendo uma programação dos cursos almejados.  

A necessidade de adquirir e atualizar o conhecimento dos servidores é expressiva, 

devido ao elevado número de setores distintos em que é necessário realizar ações de 

auditoria. Assim, para atender a contento ao objeto das auditorias das atividades meio e 

fim da universidade é preciso seguir o cronograma de capacitação. 

Como forma de melhoria da qualidade e de assegurar a transparência nas 

atividades de auditoria, todos os relatórios de auditoria são disponibilizados no site da 

universidade. Assim, os discentes, os servidores e toda a comunidade acadêmica possuem 

acesso aos trabalhos de auditoria interna, logo após a sua conclusão. Desta forma, este 

setor garante a acessibilidade de seus atos através da página eletrônica da auditoria interna 

no site da instituição. Segue link para acesso: 

   

http://www.unilab.edu.br/auditoria-interna/ 

 

Auditoria interna pauta seus trabalhos em normativos legais, visando, sempre, 

promover a avaliação e a melhoria contínua dos processos de trabalho e da qualidade do 

produto final entregue à comunidade acadêmica.   

http://www.unilab.edu.br/auditoria-interna/
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6  CAPACITAÇÃO  

 

Capacitação é o ato de tornar-se apto, habilitado, conforme define os principais 

dicionários. Dessa forma, destaca-se que o aprimoramento institucional e o 

fortalecimento das atividades de Auditoria Interna na Instituição são de fundamental 

importância para a consecução das suas atividades nas respectivas áreas de atuação. Tal 

aprimoramento se dará com a viabilização da participação dos servidores lotados no setor 

em capacitações específicas, que propiciarão a troca de experiências e novos 

conhecimentos. 

Com o intuito de respaldar as atividades de capacitação, a Controladoria Geral da 

União preconiza no art. 5° da IN/CGU n° 9/2018: 

 

III - previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno governamental, 

incluindo o responsável pela UAIG; 

 

O Plano de Estruturação da Unidade de Auditoria Interna da UNILAB prevê a 

capacitação da equipe, bem como a manutenção e otimização das ferramentas estruturais 

e tecnológicas necessárias ao bom andamento das ações. No intuito de atender à Instrução 

Normativa n° 9 da CGU, às necessidades da Instituição e elevar a qualidade dos trabalhos 

desta Unidade, será incluída a participação nos eventos recomendados pelos órgãos de 

controle, entre outros. 

Assim, objetivando a capacitação e o desenvolvimento do setor de Auditoria 

Interna, os integrantes deste setor buscam sempre aprimorar seus conhecimentos através 

de atualizações constantes e do estudo contínuo de normas e regulamentos que regem o 

serviço público. A necessidade da capacitação continuada da equipe é essencial para a 

realização de trabalhos atualizados às necessidades da Universidade.  

A Auditoria Interna tem como função principal monitorar a efetividade e 

eficiência dos controles internos administrativos da instituição. Para isto, é fundamental 

que os auditores internos tenham um amplo conhecimento de todas as atividades que 

envolvem a consecução dos objetivos da UNILAB, desta feita, é de fundamental 
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importância a alocação de recursos orçamentários no sentido de viabilizar a participação 

dos membros da Auditoria Interna nas capacitações abaixo relacionadas: 

 

6.1 Capacitações Previstas 

Respeitando a previsão do art. 5° da IN/CGU n° 9, de 09 de outubro de 2018, 

segue o quadro de previsão de capacitação dos servidores lotados na auditoria interna para 

o exercício de 2021: 

 

Capacitação Número de Servidores 

Fórum Nacional de Auditores 

Internos das Instituições Federais do MEC 

- FONAI/MEC 

3 

Treinamentos internos (PAC 

UNILAB - Plano Anual de Capacitação) 

3 

Cursos oferecidos por outros 

órgãos ou empresas em diversas áreas na 

área de auditoria governamental ou temas 

relacionados aos objetos a serem 

auditados. 

3 

Cursos de capacitação ministrados 

pela CGU e TCU 

3 

 

6.2 Previsão de orçamento da auditoria interna para capacitações 

 

Previsão de gastos da Auditoria Interna com a capacitação 

Evento Participantes Inscrições Diárias Passagens Total 
53°FonaiTec 02 1.000,00 500,00 800,00 4.600,00 
54°FonaiTec 02 1.000,00 500,00 800,00 4.600,00 
Capacitações 

relativas aos 

temas 

auditados 

02 250,00 500,00 500,00 2.500,00 

TOTAL     R$ 11.700,00 

 

As demais horas exigidas pela legislação pertinente será alcança com cursos gratuitos. 
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7 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNILAB PARA O EXERCÍCIO 2021 

 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento pelo qual o Governo prevê 

a arrecadação de receitas e fixa a realização de despesas. Consoante pode ser visto na 

Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal 

referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 

e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de 

investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 

do capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 

as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 

fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. No caso da Unilab, por 

tratar-se de Universidade de ensino federal vinculada ao MEC (Ministério da Educação), 

seu orçamento fica compreendido entre o orçamento fiscal. 

A proposta orçamentária anual da Unilab para o exercício de 2021, com o 

objetivo de atender as atividades, projetos e operações especiais para a manutenção de 

toda a infraestrutura composta pela Unilab, prevê um montante de R$67.040.596,00, 

distribuídos conforme quadro a seguir. Estes valores podem ser incrementados por 

suplementações e emendas no decorrer do exercício. 

Resumo orçamentário apresentado no Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) para Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira:  
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(Fonte: https://www.congressonacional.leg.br/ploa-2021 , Acesso em out/2020)  

 

 

  

 

https://www.congressonacional.leg.br/ploa-2021
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8 CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PAINT  

 

8.1 Legislação  

 

O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, exercício 2021, foi elaborado 

com base nas normas editadas pela Controladoria Geral da União e Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle, destacando-se a Instrução Normativa n° 9, de 09 

de outubro de 2018, da Controladoria Geral da União (CGU). Além disso, foram usadas 

as planilhas fornecidas pelo sistema e-Aud. 

O elemento basilar na escolha das atividades a serem desenvolvidas no PAINT é 

a matriz de risco, que considera materialidade, criticidade e relevância. O 

desenvolvimento do PAINT espelha-se, também, nas diretrizes adotadas pela Instituição, 

bem como no histórico de atos praticados pela gestão ao longo dos exercícios anteriores, 

ordenando as atividades a serem realizadas no exercício, cumprindo as metas previstas 

no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, principalmente, na 

confiabilidade dos controles internos. 

 

8.2 Fatores para elaboração do PAINT 

 

A metodologia utilizada para a elaboração do PAINT/2021 levou em consideração 

o art. 5° da IN/CGU n° 9, de 09 de outubro de 2018 e os itens 85 e 86 do anexo da IN nº 

3 de 09 de junho de 2017 da Secretaria Federal de Controle Interno, bem como as 

informações fornecidas no sistema e-Aud da CGU. 

Na elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, foram levados 

em consideração os seguintes fatores: 

 Projeto da Lei Orçamentária Anual; 

  Resultado da Matriz de Risco (a qual considerou critérios de 

materialidade, relevância e criticidade); 
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 Materialidade, fator econômico, das ações e programas definidos na 

PLOA; 

 Relevância, fator importância, objetivando priorizar os objetivos da 

instituição; 

 Criticidade, fator fragilidade, evidenciando a fragilidade identificada 

nos controles internos; 

 Recorrentes constatações não atendidas; 

 Demanda interna de auditoria; 

 Capacidade operacional instalada na Auditoria Interna; 

 Efetivo lotado na Auditoria Interna; 

 Experiência e qualificação do quadro técnico de servidores da AUDIN; 

 Estrutura física e recursos materiais disponíveis para realização das 

atividades; 

 Acesso aos sistemas informatizados; 

 Necessidades e perfil da Instituição; 

 Determinações emanadas do TCU e da CGU; 

 Fragilidade ou ausência de controles observados; e 

 Planos, metas, objetivos, programas e políticas gerenciadas ou 

executadas pela instituição; 

 Normas emanadas pela Secretaria Federal de Controle Interno; 

  Obrigação normativa na seleção da relação dos trabalhos a serem 

realizados; 

 Trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos; 

 Previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor 

interno; 

 Inclusão de atividade de monitoramento das recomendações emitidas 

em trabalhos anteriores e ainda não implementadas; 

 Atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da 

qualidade da atividade de auditoria interna governamental; 
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 Tratamento de demandas extraordinárias recebidas durante a 

realização do PAINT; 

 Exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos 

associados à execução do Plano de Auditoria Interna;  

 Descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de 

auditoria com base na avaliação de riscos. 

 

Para elaboração da matriz de risco e realização do mapeamento de atividades que 

serão executadas no exercício de 2021, foram levados em consideração todos os 

programas, ações e atividades que apresentaram créditos orçamentários no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2021 para a UNILAB. 

Ressalta-se que, ao longo do exercício, as atividades de auditoria e o cronograma 

de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que 

inviabilize a sua realização na data estipulada, tais como: trabalhos especiais, 

treinamentos (cursos e congressos), atendimento ao Tribunal de Contas da União e 

Controladoria Geral da União no Estado do Ceará, assim como outras atividades não 

previstas. 

 

8.3 Avaliação e Classificação do Grau de Risco – Critérios para elaboração 

da Matriz de risco  

 

A avaliação e classificação das atividades a serem desenvolvidas pela unidade de 

auditoria interna é baseada na avaliação de risco.  

Essa avaliação é realizada pela matriz de risco, que utiliza em sua base a 

programação orçamentária prevista na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

referente ao exercício de 2021 da UNILAB. Na elaboração da matriz de risco e 

mapeamento das atividades, foram levados em consideração, além dos valores 

quantitativos, os programas, bem como suas ações, que apresentaram créditos 

orçamentários na PLOA. 
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São considerados relevantes, para elaboração da matriz de risco, dentre outros, os 

seguintes fatores: a materialidade, a relevância e a criticidade, que serão classificados em 

cada ação que constar na PLOA a fim de apurar o risco inerente às atividades da gestão 

e, assim, possibilitar a priorização das atividades da auditoria interna. 

O critério de materialidade mostra a representatividade do montante financeiro 

empregado em cada ação, relativo ao Projeto de Lei Orçamentária 2021, considerando o 

contexto do valor total atribuído a UNILAB.  

Já a relevância é o ponto importante acerca do alcance de objetivos da 

universidade, independentemente do valor financeiro. 

Por fim, o fator criticidade, que apresenta as falhas de controles interno, assim 

como na gestão do risco. São relevantes fatores, como, última auditoria realizada, 

controles internos e deficientes, auditorias já realizadas, recomendação dos órgãos de 

controle (TCU/CGU), bem como o risco envolvido em cada ação avaliada na matriz. A 

metodologia de cálculo implementada e todos os fatores citados foram detalhados no 

Apêndice A. 

Do exposto, segue Matriz de Risco proposta para execução das ações de auditoria 

em 2021, com base nos critérios da materialidade, relevância e criticidade. 

Ressalta-se que foram priorizadas as ações com resultado da matriz de risco 

superior a 45 na tabela de classificações da mesma. 

 

8.4 Matriz de risco  

 

 
 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

Página 24 de 38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

Página 25 de 38 

 

 
 

 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

Página 26 de 38 

 

 

9  TRABALHOS DE AUDITORIA A SEREM REALIZADOS EM 2021 E 

SEUS OBJETIVOS   

Após análise dos resultados da matriz de riscos e das informações mencionadas, 

foi feito um mapeamento das atividades possíveis de serem auditadas, dentro das ações 

destacadas, e da capacidade de atuação da Auditoria Interna para o exercício de 2021. 

Diante do quadro supra, serão objeto e exame as áreas que obtiveram maior 

pontuação, em razão de apresentarem mais alto grau de risco. Embora o enfoque da 

auditoria moderna recaia cada vez mais sobre as áreas finalísticas da instituição, foram 

consideradas também algumas áreas de apoio no resultado final, a partir de uma avaliação 

quanto a gravidade, urgência e tendência. 

Definidas as áreas, foram levantados os macroprocessos sob sua responsabilidade, 

os quais foram classificados, por sua vez, de acordo com eventos de risco inerentes aos 

processos organizacionais. 

Cabe ressaltar, ainda, que quando da realização de cada atividade prevista no 

PAINT, é elaborado um Programa de Auditoria, onde é realizada nova análise de risco 

nos processos das áreas a serem analisadas para a escolha dos documentos e informações 

a serem checadas dentro do escopo previamente estabelecido. 

 

9.1 Execução das Ações 

 

Os tipos de Auditoria a serem realizadas no exercício de 2021, sempre pautadas 

na gestão do risco inerentes às atividades, poderão ser: 

 

Auditoria Operacional - no sentido de avaliar as ações gerenciais e os 

procedimentos relacionados ao processo operacional ou parte dele, com a finalidade de 

emitir opinião quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade da gestão, 

procurando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por meio de 

recomendações que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e aumentar 

a responsabilidade gerencial; 
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Auditoria de Avaliação da Gestão - para examinar a documentação 

comprobatória dos atos e fatos administrativos, verificando a eficiência dos sistemas de 

controle interno administrativo, o cumprimento da legislação pertinente e resultados 

operacionais e da execução dos programas de governo quanto aos aspectos da 

economicidade, eficiência e eficácia; 

Auditoria Compartilhada - entre o Ministério da Transparência e Controle/CGU 

e a Unidade de Auditoria Interna, sendo os trabalhos coordenados pelo Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal.
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9.1.1 Trabalhos de Auditoria Interna e Cronograma de Execução 

ID 
Tipo de 
Serviço 

Objeto Auditado Objetivo da Auditoria 
Origem 
da 
Demanda 

Início Conclusão HH 

1 Avaliação Compras Governamentais  

Cumprimento das normas vigentes nos processos 
de contratação, observar as especificações dos 
objetos verificando se houve restrição à 
competição ou direcionamento da licitação, 
assegurando o atendimento às exigências legais 
pertinentes 

Avaliação 
de Riscos 

01/02/2021 31/03/2021 488 

2 Avaliação 
Prestação de Contas de diárias e 
Passagens 

Verificar a adequação na prestação de contas no 
uso de diárias e passagens 

Outros 01/04/2021 30/04/2021 368 

3 Avaliação 
Controles Internos da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-graduação 

Examinar a adequação dos registros internos, 
verificar os controles internos, assim como o 
cumprimento das normas internas e da legislação 
pertinente 

Avaliação 
de Riscos 

01/05/2021 30/06/2021 516 

4 Avaliação 
Análise da folha de pagamento de 
Pessoal 

Regularidade no controle e execução da folha de 
pagamento 

Avaliação 
de Riscos 

01/07/2021 31/08/2021 440 

5 Avaliação Patrimônio e Almoxarifado 
Analisar o controle interno da gestão patrimonial e 
realizar a checagem dos bens de acordo com o 
inventário 

Avaliação 
de Riscos 

01/08/2021 30/09/2021 517 

6 Avaliação 
Transparência nos 
relacionamentos com as 
Fundações de Apoio 

Cumprimento dos requisitos relativos à 
Transparência nos relacionamentos com as 
Fundações de Apoio 

Obrigação 
Legal 

01/11/2021 31/11/2021 320 
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7 Avaliação 
Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna 

Elaboração do PAINT 2022 CGU 01/10/2021 31/10/2021 320 

8 Outros 
Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna  

Elaboração do RAINT 2020 CGU 02/01/2021 31/01/2021 320 

9 Avaliação Contabilização de Benefícios 
Acompanhar o processo de resolução das 
recomendações emitidas aos órgãos da 
universidade 

CGU 01/12/2021 31/12/2021 368 

10 Consultoria 
Orientação/ Assessoramento aos 
gestores da UNILAB 

Assessorar os gestores no cumprimento de suas 
funções, de legislações e do atendimento de suas 
responsabilidades com indicação de 
recomendações, buscando efetivar os controles e 
facilitar as tomadas de decisões 

Outros 02/01/2021 31/12/2021 160 

11 Consultoria Transparência e Integração 
Promover a integração e comunicação, através da 
transparência do setor de Auditoria interna com a 
comunidade e demais setores 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 80 

12 Avaliação 
Parecer das contas do Relatório 
de Gestão 2020 

Acompanhar o processo de prestação de contas e 
emitir parecer no Relatório de Gestão do exercício 
de 2020 

Outros 02/01/2021 31/03/2021 166 

13 Consultoria 

Solicitações, Comunicações, 
Recomendações e determinações 
emitidas pelo e-Aud (Sistema da 
CGU) 

Monitorar e fornecer o suporte necessário para 
execução das solicitações, comunicações, 
recomendações e determinações emitidas pela 
Controladoria Geral da União 

CGU 02/01/2021 31/12/2021 260 

14 Consultoria 

Solicitações, Comunicações, 
Recomendações e determinações 
emitidas pelo Conecta TCU 
(Sistema do TCU) 

Monitorar e fornecer o suporte necessário para 
execução das solicitações, comunicações, 
recomendações e determinações emitidas pelo 
Tribunal de Contas da União 

Órgãos 
de Defesa 
do Estado 

02/01/2021 31/12/2021 180 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  
 

Página 30 de 38 

 

15 Outros 
Atualização e elaboração de 
normativos internos da auditoria 
interna 

Atualizar e elaborar os normativos internos da 
auditoria interna de acordo com a legislação 
pertinente 

CGU 02/01/2021 31/05/2021 180 

16 Outros 

Implantação de Sistema da 
auditoria Interna para 
acompanhamento de 
recomendações 

Implantar sistema na unidade de auditoria interna, 
em parceria com a CGU, utilizando o e-Aud para 
monitoramento das recomendações 

Órgãos 
de Defesa 
do Estado 

02/01/2021 30/06/2021 95 

17 Outros 
Rotinas Administrativas da 
Auditoria Interna 

Buscar maximizar os resultados, por meio de 
procedimentos administrativos dotados de 
eficiência e economicidade, quanto ao uso dos 
bens patrimoniais e humanos disponibilizados na 
área 

Outros 02/01/2021 31/12/2021 120 

18 Outros 
Acompanhamento aos órgãos de 
controle interno e externo. 

Dar o suporte necessário aos auditores da CGU e 
do TCU para a realização de seus trabalhos na 
Instituição. Assegurar que os trabalhos dos 
auditores externos (CGU e TCU) sejam 
executados com todo o suporte e infraestrutura 
necessária para o bom desempenho de suas 
atividades 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 66 

19 Outros 
Capacitação e Treinamentos da 
Equipe da Auditoria Interna 

Obter requalificação e atualização da equipe de 
auditoria interna para aumentar a eficiência e 
eficácia dos trabalhos 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 120 

20 Outros Gestão e Melhoria da Qualidade 
Implementar métodos para aprimorar a gestão da 
qualidade e melhorar sua execução 

Outros 02/01/2021 31/12/2021 120 
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21 Outros Gestão Interna da Auditoria 

Produzir com o máximo de eficiência e de eficácia, 
integrando da melhor forma os recursos 
patrimoniais e humanos em parceria com toda a 
equipe de auditoria e aplicando política constante 
de feedbacks 

Outros 02/01/2021 31/12/2021 80 

22 Outros 
Recomendações e determinações 
dos órgãos de controle interno e 
externo 

Monitorar o cumprimento das recomendações da 
Controladoria Geral da União e das determinações 
do Tribunal de Contas da União. 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 170 

23 Outros 
Recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna 

Monitorar o cumprimento das recomendações da 
Auditoria Interna da UNILAB em trabalhos 
anteriores e ainda não implementadas pela 
Unidade Auditada (PPP –Plano de Providências 
Permanente) 

Obrigação 
Legal 

02/01/2021 31/12/2021 90 
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10 PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO 

PAINT 

 

A Unidade de Auditoria Interna, mesmo em condições adversas e com o aumento 

de demandas, sempre se empenha ao máximo para cumprir todo o PAINT em todos os 

anos. 

No entanto, devido ao cenário enfrentado em 2020 com a pandemia ocasionada 

pelo vírus covid-19, pode-se associá-la a um possível risco a ser enfrentado no decorrer 

do ano de 2021. Tem-se tomado todas as medidas para mitigação desse risco, mas ainda 

atrelado ao cenário, existe o risco da unidade auditada não se manifestar tempestivamente 

sobre as solicitações que sejam realizadas, ou suas respostas sofrerem restrições 

indesejadas. 

Outro risco, que pode restringir as atividades de auditoria interna, é o aumento na 

quantidade de demanda dos órgãos de controle, Controladoria Geral da União e Tribunal 

de Contas da União, sobrecarregando a equipe e impedindo que as ações sejam 

executadas a contento. Nesse cenário, também, foram tomadas medidas mitigadoras, 

destinando horas específicas para essas tarefas. 

Assim, devido a imprevisibilidade do cenário em 2021, outra possível restrição 

são as auditorias presenciais, que podem sofrer impactos no fluxo dos trabalhos como, 

por exemplo, a limitação do número de servidores em um determinado espaço em razão 

de norma que prevê o distanciamento social. 

Por fim, existe o risco de os servidores adoecerem, resultando em afastamento 

temporário do serviço, e isso afetar a execução das ações previstas. Ressalta-se que para 

todos os riscos e restrições apresentados a unidade de auditoria interna está trabalhando 

para mitigá-los de forma que afete minimamente a evolução do PAINT. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que o PAINT será usado como documento referencial para execução das 

atividades de auditoria, porém, ao longo do exercício, o cronograma de execução dos 

trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores externos não programados, como 

por exemplo, mudanças devido à pandemia.  

Desta forma, estima-se atingir êxito quanto ao aprimoramento dos controles 

internos administrativos, respeitando as peculiaridades institucionais e normas aplicáveis, 

de modo a mitigar os riscos inerentes aos processos organizacionais, tornando-os 

residuais e gerenciáveis.   

Por fim, ressalta-se ainda que é imprescindível a participação deste setor nos 

cursos de capacitação para melhor desenvolver as atividades de auditoria interna. Toda a 

equipe desta unidade trabalhará com o maior empenho possível para concretizar todos os 

objetivos e ações descritas no PAINT 2021.  

 

 

  Redenção, 16 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Maira Cristina Amorim 

Chefe da Auditoria Interna 
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12 APÊNDICE A 

Metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria com base na avaliação 

de riscos. 

 

A escolha dos trabalhos selecionados para serem realizados é feita com base na 

avaliação de risco. Para a elaboração da matriz de risco e mapeamento das atividades, 

foram levados em consideração todos os programas, com suas respectivas ações, que 

apresentaram créditos orçamentários, na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 

referente ao exercício de 2021 da UNILAB. 

Referido mapeamento listará as ações previstas na PLOA e as classificará segundo 

a materialidade, a relevância e a criticidade, a fim de apurar o risco inerente às atividades 

da gestão e, assim, possibilitar a priorização das atividades desta Unidade de Auditoria. 

I) Materialidade (iM): importância relativa ou representatividade do 

valor ou do volume dos recursos envolvidos, isoladamente, ou em 

determinado contexto. Na elaboração da matriz de risco, ela é 

apurada com base no orçamento, ou seja, o valor da ação é dividido 

pelo orçamento global para encontrarmos o percentual de 

contribuição. A depender do orçamento da ação, atribui-se fatores 

de 1 a 5, de acordo com o resultado encontrado, partindo de “muito 

alta materialidade”, correspondendo ao fator 5, até “muito baixa 

materialidade”, correspondendo ao fator 1. De acordo com a tabela 

abaixo: 

 

DESCRIÇÃO % DO ORÇAMENTO    iM 
Altíssima  x > 25% 5 

Alta 10%  < x ≤ 25% 4 

Média 1%  < x ≤ 10% 3 

Baixa 0,1%  < x ≤ 1% 2 

Baixíssima  x ≤ 0,1 1 
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II) Relevância (iR): é o aspecto ou fato considerado importante, ainda 

que não seja, economicamente, significativo para o alcance dos 

objetivos da entidade, como: 

• Ação que pode comprometer outras atividades importantes; 

• Descumprimento de norma que pode causar problemas de imagem para 

a entidade ou restrições nas contas dos dirigentes; 

• Descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o 

sistema de controle; 

• Descumprimento de regras que pode causar problema trabalhista ou 

fiscal. 

 

Em relação a este tópico, atribuímos notas de 1 a 5, de acordo com a 

relevância de cada atividade, levando em consideração os aspectos 

apresentados. Logo, se for relevante atribuímos 5 ou 4, essencial 3 ou 2 e 

coadjuvante 1. 

 

 

 

DESCRIÇÃO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS iR 

Altíssima Atividade ligada diretamente ao cumprimento da missão institucional 5 

Alta Atividade relacionada ao planejamento estratégico da Instituição 4 

Média Atividades que comprometem o serviço prestado ao cidadão 3 

Baixa Atividades que possam comprometer a imagem institucional 2 

Baixíssima Atividades pouco relevantes 1 
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III) Criticidade (iC): é a fragilidade identificada nos controles 

internos, que pode ser considerada risco, como: 

 Interstício longo entre a última auditoria e a atual; 

 Deficiências conhecidas e repetitivas nos controles internos; 

 Elevada probabilidade de não haver gestão de risco institucional ou 

setorial; 

 Controles Internos deficientes;  

 Falta de informação ou informação inconsistente. 

 

O fator relativo à criticidade é formado pela média aritmética dos 

componentes empregados para quantificar o risco, assim iC = (iT + iCI)/2. 

Em relação ao componente ‘tempo’, atribuímos o seguinte intervalo na 

pontuação: última auditoria realizada até 6 meses a pontuação será zero 

(0); última auditoria realizada entre seis (06) e doze (12) meses a 

pontuação será igual a um (01); última auditoria realizada entre doze (12) 

e dezoito (18) meses a pontuação será igual a dois (02); última auditoria 

realizada entre dezoito (18) e vinte e quatro (24) meses a pontuação será 

igual a três (03); última auditoria realizada entre vinte e cinco (25) e trinta 

(30) meses, pontuação será igual 4; e última auditoria realizada acima de 

30 meses a pontuação será igual a cinco (05). 

Em relação ao componente ‘controles internos’ e ‘gestão de riscos, 

atribuímos o valor um (1) quando não há falhas/faltas de controles internos 

conhecidas; o valor dois (2) quando há indícios de faltas/falhas; o valor 

três (3) quando há faltas/falhas conhecidas e já auditadas internamente; o 

valor quatro (4) quando não há processo de análise formalizada com 

relação à identificação de riscos potenciais a realização de objetivos ou 

metas; o valor cinco (5) quando há falhas conhecidas e apontadas pelos 

TCU/CGU. 
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TEMPO iT 

Intervalo de 

tempo entre a 

última auditoria 

interna realizada e 

o momento do 

planejamento 

Acima de 30 meses 5 

De 25 até 30 meses 4 

De 19 até 24 meses 3 

De 13 até 18 meses 2 

De 6 até 12 meses 1 

Última auditoria realizada até 6 meses 0 

CONTROLES INTERNOS e GESTÃO DE RISCO iCI 

Falha/falta 

conhecida nos 

controles internos 

da Instituição 

Falhas conhecidas e apontadas pelo CGU/TCU 5 

Não há processo de análise formalizada com relação à identificação 

de riscos potenciais 

4 

Faltas/falhas já conhecidas e já auditadas internamente 3 

Indícios de falhas/faltas 2 

Sem falhas/faltas de controles internos conhecidas 1 

 

 

Os resultados da matriz de risco são obtidos pela multiplicação do resultado 

apurado de materialidade (iM), relevância (iM) e criticidade (iC) para cada um dos 

Programas/Ações previstas da Proposta de Lei Orçamentária Anual.  

 

RESULTADO DA MATRIZ = iM X iR X iC , 
sendo iC = (iT + iCI)/2. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 19, DE 11 DE MARÇO DE 2021

  

Aprova normas para a Polí�ca Ins�tucional
de Informação Técnico-Cien�fica da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) no que se
refere ao seu Repositório Ins�tucional,
doravante, neste documento, denominado
de “RI”.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 72ª sessão ordinária, realizada no dia
11 de março de 2021, considerando o processo nº 23282.507312/2019-44,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer normas para a Polí�ca Ins�tucional de Informação Técnico-Cien�fica,
Cultural e Ar�s�ca na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), no que
se refere ao RI da universidade. 

 

Art. 2º O RI é uma ferramenta que visa armazenar e disseminar, através de acesso livre, a
produção cien�fica da Comunidade Acadêmica da Ins�tuição.

 

Art. 3º O RI tem por obje�vos a gestão, preservação e ampla disseminação da produção
cien�fica da Unilab.

 

Art. 4º A implantação e a manutenção do RI é de competência do Setor de Tecnologias e
Recursos Digitais por meio do Sistema de Bibliotecas da Unilab.

 

Art. 5º Visando a flexibilidade das ações, e as incorporações de norma�vas complementares,
esta polí�ca ins�tucional de informação técnico-cien�fica, referente ao RI, será revisada por uma Comissão,
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quando se fizer necessário, com a finalidade de garan�r uma adequação aos obje�vos da Unilab.

 

Art. 6º  A Comissão do RI é cons�tuída:

 

I - pelo(a) Gerente do Setor de Tecnologias e Recursos Digitais do Sistema de Bibliotecas
da Unilab (Sibiuni); 

 

II - 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 

 

III - 1 (um) representante da Pró-Reitoria de Graduação; 

 

IV - 2 (dois) representantes do Sibiuni (Ceará e Bahia); 

 

V - 1 (um) representante da área de Tecnologia da Informação; e

 

VI - 1 (um) representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE). 

 

Art. 7º A inserção de metadados e o depósito do item digital referente a produção técnica-
cien�fica será realizada pelo Setor de Tecnologias e Recursos Digitais do Sibiuni.

 

§  1º O(a) autor(a) deve garan�r à ins�tuição o direito de preservar e distribuir o trabalho por
meio do RI mediante as condições estabelecidas no Termo de Autorização e Autoria a ser assinado pelo
autor. 

 

§  2º O autor deve declarar que todos os que de alguma forma colaboraram com a elaboração
das partes ou da obra como um todo, �veram seus nomes devidamente citados e/ou referenciados, e que a
u�lização de partes ou trechos de outras obras está devidamente citada e referenciada, não configurando
plágio em nenhuma hipótese. 

 

§  3º Em casos em que seja iden�ficado plágio, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não
será inserido no Repositório, o aluno referente à este TCC será no�ficado e será encaminhado para a
Coordenação do curso para tomar as devidas providências. Somente depois do aval da coordenação do curso
que o mesmo será depositado no RI.

 

Art. 8º O RI deverá ter capacidade de integração com sistemas nacionais e internacionais,
observando-se o uso de padrões e protocolos de integração, em especial aqueles definidos no modelo Open
Archives. 

 

Art. 9º São considerados autores dos conteúdos do RI os membros da comunidade cien�fica
ins�tucional, ou seja, docentes, discentes e técnico-administra�vos da Unilab. 
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Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, produção técnico-cien�fica é aquela cons�tuída
de resultados de pesquisa consolidados disponíveis em veículos de comunicação cien�fica que tenham
revisão por pares, bem como documentos produzidos, subme�dos ou patrocinados pela Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira ou por membros da comunidade universitária. 

 

Art. 10. Considera-se produção técnico-cien�fica os seguintes documentos: 

 

I - monografias defendidas nos cursos de graduação e especialização (lato sensu);

 

II - ar�gos como Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) ou publicados em periódicos
cien�ficos; 

 

III - teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação da Unilab; 

 

IV - teses e dissertações defendidas extra Unilab cuja autoria é de servidores desta ins�tuição; 

 

V - livros e capítulos de livros de autoria de membros da Comunidade Acadêmica da Unilab; 

 

VI - trabalhos apresentados em eventos cien�ficos e acadêmicos; e

 

VII - produção cultural oriunda de trabalhos cien�ficos e acadêmicos. 

 

Art. 11. Deverá adotar os padrões e protocolos de proteção dos direitos autorais definidos no
modelo Crea�ve Commons.

 

Art. 12. O depósito, citado no art. 10, poderá ser realizado imediatamente após a
comunicação de sua seleção para publicação na revista cien�fica, e em caso de impossibilidade de depósito
imediato, o autor ou coautor terá um prazo máximo de 6 (seis) meses da data de publicação do referido
ar�go para depositá-lo no RI, devendo informar a data em que o mesmo poderá estar disponível no
Repositório. 

 

Parágrafo único. O autor deverá enviar o ar�go em formato .pdf para a biblioteca como
depósito legal e informar, por e-mail, que o mesmo não poderá ser publicado no RI ainda, por estar no prelo
de uma revista cien�fica.

 

Art. 13. Ficam desobrigados de depósito no RI: 

 

I - os livros ou capítulos de livros que são publicados com fins comerciais ou que tenham
restrições contratuais rela�vas a direitos autorais; 
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II - os ar�gos publicados em revistas cien�ficas que estabeleçam em seus contratos com os
autores cláusulas que impeçam o depósito de ar�gos nelas publicados, em repositórios de acesso livre; e

 

III - os documentos cujos conteúdos integrem resultados de pesquisas passíveis de serem
patenteados ou de serem publicados em livros ou capítulos de livros que serão publicados com fins
comerciais. 

 

Art. 14. Deverão ser depositados no RI todos os documentos que não se enquadrarem nos
itens I, II e III do ar�go anterior e que foram publicados em veículos de comunicação cien�fica com revisão
por pares ou que passaram por avaliação de uma banca de especialistas. 

 

Art. 15. O Sibiuni poderá também efetuar o registro da produção cien�fica, mediante
autorização dos autores, seja realizando a entrada de cada documento no RI ou importando os dados já
registrados em outros repositórios. 

 

Art. 16.  Para o cumprimento desta polí�ca, a Unilab estabelecerá mecanismos de es�mulo,
assim como ações de integração, que possibilitem evitar duplicações de esforços. 

 

Art. 17.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Sibiuni/Unilab, por meio da Comissão do RI.

 

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2021.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho Universitário

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 15/03/2021, às 08:51, 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 0251985 e o
código CRC 35199E50.

 

Referência: Processo nº 23282.507312/2019-44 SEI nº 0251985

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

  

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSUNI/UNILAB Nº 4, DE 11 DE MARÇO DE 2021

  

Aprova a criação e o regimento interno da
Incubadora Tecnológica de Economia
Solidária (Intesol), vinculada ao Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural (IDR) da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-brasileira (Unilab).

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 72ª sessão ordinária, realizada no dia
11 de março de 2021, considerando o processo nº 23282.406353/2020-58,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação e o regimento interno do
órgão complementar Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (Intesol), vinculado ao Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na
forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2021.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 15/03/2021, às 08:51, 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 0252006 e o
código CRC CBCBBD87.

ANEXO À RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSUNI Nº 4, DE 11 DE MARÇO DE 2021

REGIMENTO INTERNO DA INCUBADORAS TECNOLÓGICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA – INTESOL

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º A Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (Intesol), ins�tuída no dia 13 de
dezembro de 2013, pela chamada pública do CNPq-Processo 40.9999/2013-0 como incubadora social,
 vinculada ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), regida funcionalmente por este regimento conforme aprovação no
Conselho Universitário e Conselho da Unidade Acadêmica, nos termos do estatuto e regimento geral,  figura-
se como agente facilitador de processos educa�vos de inclusão produ�va e gestão social, realizando
a�vidades sistemá�cas de extensão e pesquisa, formação e assessoria técnica e tecnológica e de
contribuição ao ensino que abrange o surgimento ou fortalecimento dos grupos, empresas autoges�onárias,
unidades familiares e empreendimentos econômicos solidários até a sua consolidação e que busca, através
da troca de conhecimentos e saberes, fazer com que estes, no fim do processo de incubação, conquistem
autonomia organizacional e viabilidade econômica.

 

Parágrafo único. A Incubadora Tecnológica de Economia Solidária encontra-se vinculada ao
Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR) tendo como principal mantenedor os programas, projetos, ações e
a�vidades por ela desenvolvidos e a própria Unilab.

 

Art. 2º A Incubadora cons�tui-se um órgão complementar, vinculado ao IDR, com foco na
inclusão produ�va e gestão social, voltados, preferencialmente, para a problemá�ca regional e territorial,
para a melhoria das condições sociais e de apoio ao desenvolvimento sustentável dos territórios em que
estão sediados a Unilab, em contribuição aos países parceiros, e tem como propósito difundir
conhecimentos, saberes e tecnologias sociais sobre economia solidária pautados na perspec�va do
desenvolvimento territorial, transformando ideias e projetos em produtos, processos ou serviços.

 

§  1º A Intesol será dirigida por um Conselho Gestor e, terá um Coordenador(a) e um Vice-
Coordenador(a), escolhidos, em ambos os casos, pelo respec�vo Conselho, com mandato de 2 (dois) anos,
permi�da a recondução conforme norma estatuária da Unilab.

 

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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§  2º O programa de incubação abrangerá os diversos projetos conforme linhas de ação da
Intesol des�nando-se a atender o público interno da Unilab – discentes, docentes e técnicos  – e na relação
com a sociedade, além da difusão e troca de saberes através da educação profissional e o desenvolvimento
de tecnologias sociais, orientar e executar ações de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para a
gestão social e inclusão produ�va dos sujeitos em processo de incubação.

 

§  3º A Intesol poderá contar com diversos parceiros no desenvolvimento de suas atribuições,
sejam estes públicos, privados e/ou empresariais, agências de fomento e pesquisa, bem como outras
ins�tuições que venham posteriormente celebrar convênios com a Unilab e, que consequentemente,
tenham em seu escopo a celebração de Termos de Cooperação Técnica com a Intesol.

 

Art. 3º A Intesol tem como sede o Campus das Auroras, situado na cidade de Redenção/CE,
podendo nos demais campus ou órgãos complementares e suplementares, funcionar por meio da
implantação de Núcleos Locais.

 

Art. 4º O prazo de funcionamento da Intesol é indeterminado.

 

Art. 5º A Intesol não proverá recursos financeiros, materiais ou humanos para os grupos,
empreendimentos empresas autoges�onárias, coopera�vas empreendimentos em processo de incubação,
salvo se estes es�verem contemplados em projetos de agências de fomento ou parcerias relacionadas e seja
des�nado para o desenvolvimento de a�vidades.

 

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES

 

Art. 6º A Intesol tem por finalidade:

 

I - funcionar como um órgão complementar permanente, vinculado ao IDR, voltado a
desenvolver processos de incubação de grupos, empresas autoges�onárias, unidades familiares,
empreendimentos econômicos solidários organizados em rede ou não, compreendendo apoio à gestão,
desenvolvimento de tecnologias sociais, formação social, profissional, acesso a mercados, cer�ficação e ao
crédito e assessoramento técnico, com vistas à sua autogestão e sustentabilidade;

 

II - contribuir para ampliação da economia cria�va e solidária no território do Maciço de
Baturité e países parceiros da Unilab, mediante a disseminação de uma cultura de consumo é�co e solidário,
segurança alimentar, integração de experiências de arte e cultura e agricultura familiar de base
agroecológica, bem como inserir estratégias de educação financeira e de acesso às finanças solidárias;

 

III - desenvolver programas, projetos, ações e a�vidades de extensão, de pesquisas e de
contribuição ao ensino, enfa�zando as temá�cas educação, desenvolvimento, economia solidária,
tecnologias sociais e temas correlatos, visando atender demandas da sociedade em geral e ar�cular
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parceiros para sua viabilização, contribuindo para a visibilidade social da Unilab, especialmente, do Ins�tuto
de Desenvolvimento Rural;

 

IV - contribuir para o fortalecimento ins�tucional da polí�ca de desenvolvimento territorial e
da economia solidária, especialmente no que se refere à inclusão produ�va e gestão social, mediante
estratégias de formação/educação, assessoramento e orientação aos grupos, empreendimentos, unidades
de produção familiar e outros sujeitos cole�vos, ar�culando as polí�cas públicas de desenvolvimento e o
papel social da universidade;

 

V - contribuir para a troca de saberes entre a sociedade e a universidade, especialmente, por
meio de ações de educação e extensão, primando pela indissociabilidade do ensino e pesquisa de forma a
colaborar com a transformação social;

 

VI - implementar, operacionalizar e gerenciar, técnica e administra�vamente o Programa
“Universidade & Escola Diálogos dos Saberes”, visando materializar eficientemente a incubação e processos
inovadores, por meio do fornecimento de serviços educacionais (eventos nacionais e internacionais, cursos,
oficinas treinamentos e outros) difundidos através de um plano estratégico de formação para inserção
laboral e de gestão social;

 

VII - realizar a ar�culação com ins�tuições parceiras, visando o acesso às informações
cien�ficas, tecnológicas e serviços tecnológicos, condicionados à disponibilidade de pesquisadores e
laboratórios, bem como ao disposto no art. 4º, inciso I e parágrafo único da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro
de 2016; e

 

VIII - organizar ou estruturar, es�mular ou prestar apoio logís�co, gerencial e de
desenvolvimento tecnológico aos empreendimentos, empresas autoges�onárias, grupos produ�vos, rede de
produtores e unidades de produção familiar em processo de incubação com o obje�vo de gerar novas
tecnologias acessíveis e o�mizar processos de trabalho.

 

§  1º As finalidades definidas neste ar�go serão atendidas pela interação com os diversos
saberes da Unilab a par�r de suas Unidades Acadêmicas e órgãos vinculados, além da integração de
intercâmbio e de apoio técnico entre profissionais, empresários e especialistas, brasileiros e internacionais,
especialmente, dos países parceiros da Unilab.

 

§  2º As ações resultantes do intercâmbio e do apoio técnico, citadas no parágrafo anterior,
serão dirigidas no sen�do de:

 

I - facilitar aos grupos, redes, empreendimentos, coopera�vas e unidades de produção familiar
em processo de incubação o acesso às informações referentes à tecnologia, oportunidades de negócios,
crédito, cer�ficação e capitalização, mercado, legislação, pesquisas e publicações técnicas; e

 

II - apoiar o fortalecimento e o desenvolvimento dos empreendimentos, coopera�vas, grupos,
redes produ�vas, associações, assentamentos rurais e unidades de produção familiar, em processo de
incubação de forma que os mesmos possam se inserir no mercado em consonância aos preceitos da
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economia solidária e do desenvolvimento territorial contribuindo para a geração de trabalho, ocupação e
renda.

 

CAPÍTULO III

DAS DEFINIÇÕES

 

Art. 7º Para fins deste Regimento, define-se:

 

I - incubadora tecnológica de economia solidária - instrumento de ação pedagógica de
fomento ao empreendedorismo e gestão social que se des�na a apoiar grupos produ�vos, redes de
produção, coopera�vas de agricultores familiares, empreendimentos solidários, empresas autoges�onárias e
unidades de produção familiar, discentes, docentes e técnicos, especialmente da Unilab, propiciando-lhes
serviços especializados, orientação, espaço �sico e infraestrutura técnica, administra�va e operacional, em
apoio as ideias de produtos e processos que resultem em negócios e contribuam para gerar trabalho,
ocupação e renda na perspec�va da economia solidaria e do desenvolvimento territorial;

 

II - eixo estratégico -  linhas estratégicas que orientam ou norteiam as ações desenvolvidas ou
apoiadas pela incubadora na promoção da inclusão produ�va e social;

 

III - pré-incubação - fase em que se busca conhecer a situação inicial dos grupos que solicitam
a intervenção da incubadora para, somente através da realização do autodiagnós�co, ou seja, como se
encontra o grupo na fase inicial, que pode durar até 90 (noventa) dias, dependendo a situação em que o
grupo se encontra – se iniciando ou em processo de evolução – para que haja uma decisão sobre a
elaboração e posterior execução de um plano de ação que vincula a entrada do empreendimento ao
processo de incubação. Compreende, portanto, a u�lização de dois métodos a aplicação do autodiagnós�co
para conhecimento da realidade e a elaboração do plano de intervenção ou planejamento estratégico. É
nessa fase que os grupos são levados a preencherem uma ficha cadastro vinculada ao plano de ação que
delimita o papel de cada ator e a intervenção propriamente dita;

 

IV - incubação - idealizada a par�r das vertentes da economia solidária e do desenvolvimento
como um conjunto de a�vidades sistemá�cas de extensão e pesquisa, formação e assessoria técnica e
tecnológica que abrange o surgimento ou fortalecimento dos grupos, empresas autoges�onárias, unidades
familiares e empreendimentos econômicos solidários até a sua consolidação e que busca, através da troca de
conhecimentos e saberes, fazer com que estes, no fim do processo de incubação, conquistem autonomia
organizacional e viabilidade econômica. Pode demorar de 24 (vinte e quatro) a 36 (trinta e seis) meses;

 

V - desincubação - além de concentrar-se no planejamento realizado existe o processo de
acompanhamento e avaliação observando os resultados alcançados. Os grupos não são convidados a se
desincubarem, é um processo que acontece naturalmente, observado tanto pela incubadora, quanto pelos
próprios grupos/empreendimentos que se vêm. Na prá�ca, passam da desincubação e tornam-se parceiros
da incubadora, especialmente quando da aplicação da metodologia de aconselhamento de pares, ou seja, os
grupos em processo de desincubação são convidados a ajudar os grupos que chegam a se desenvolverem
através do relato e troca de suas experiências;
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VI - grupos produ�vos - grupos que atuam diretamente na produção de produtos ou serviços e
que tenha como fim a geração de trabalho, ocupação e renda destes;

 

VII - redes produ�vas - conglomerado de pessoas e/ou grupos, empreendimentos, empresas
ou outros atores sociais interessados na temá�ca da inclusão produ�va, seja em processo educa�vos e de
acesso a mercados;

 

VIII - coopera�vas - sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica própria, cons�tuídas
para prestar assessoramento, produtos e/ou serviços aos seus cooperados;

 

IX - empresas autoges�onárias - empresa administrada pelos seus par�cipantes, em regime de
par�cipação cole�va e democrá�ca. Não apresenta a figura do patrão, mas todos os colaboradores
par�cipam das decisões administra�vas em igualdade de condições já que os mesmos são os proprietários;

 

X - empreendimentos solidários - são empresas autoges�onárias, grupos informais,
coopera�vas, associações produ�vas e unidades de produção familiar cuja produção é caracterizada pela
solidariedade e pela cooperação e tem como foco os preceitos da economia solidária;

 

XI - unidades de produção familiar - é um �po de empreendimento solidário, porém
representado por um grupo familiar que trata a produção para além do seu sustento, comercializando o
excedente tendo como princípios além dos meios de produção, os preceitos da economia solidária;

 

XII - economia solidária - sistema econômico em ressignificação que vem sendo evidenciado
por um conjunto de experiências cole�vas de trabalho, produção, comercialização e crédito organizadas por
princípios solidários, todos regidos pela autogestão, democracia, solidariedade e cooperação que aparecem
sob diversas formas como coopera�vas e associações de produtores, empresas autoges�onárias, bancos
comunitários, clubes de trocas, banco do povo e diversas organizações populares urbanas e rurais que se
ar�culam em redes de colaboração e fóruns de discussão, com apoio de outras ins�tuições governamentais e
não governamentais;

 

XIII - desenvolvimento - processo que inclui a economia, a cria�vidade, o uso de tecnologias
sustentáveis, a cultura, o meio ambiente e a sociedade numa interação equilibrada na qual as necessidades
são sa�sfeitas pelas gerações atuais sem que haja comprome�mento das capacidades para as gerações
futuras no que concerne em atender suas próprias necessidades;

 

XIV - tecnologias sociais - se refere a um conjunto de técnicas e metodologias desenvolvidas a
par�r da interação do conhecimento empírico com o conhecimento técnico e o conhecimento cien�fico
envolvendo para tal fim os diversos atores no processo onde a criação, inovação e/ou reaplicação de
artefatos ou métodos de aprendizagem apresentam soluções simples e de baixo custo e, consequentemente,
contribui para o desenvolvimento social dos atores e o meio em que vivem;

 

XV - convênio - acordo que tem por partes órgãos, en�dades da administração e organizações
par�culares. Os obje�vos são recíprocos e a cooperação mútua;
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XVI - termo de cooperação técnica - instrumento que especifica as ações a serem realizadas a
par�r de um convênio com determinado setor com obje�vos e de cooperação mutua. Explicita geralmente
um plano de trabalho com tempo determinado que não deve ultrapassar o convênio que o rege;

 

XVII - plano de trabalho - documento que descreve as ações a serem realizadas por um
projeto, programa ou termo de cooperação técnica. Geralmente compreende um período mínimo de 6 (seis)
a 12 (doze) meses;

 

XVIII - termo de responsabilidade - documento pelo qual são atribuídas as partes direitos e
deveres a serem assumidos;

 

XIX - sistema�zação da experiência -  interpretação crí�ca de uma ou várias experiências que,
a par�r da sua ordenação e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivido: os fatores que
intervieram, como se relacionam entre si e porque é que sucederam dessa forma;

 

XX - plano de negócios - planejamento detalhado do negócio que visa orientar e direcionar o
grupo produ�vo, empreendimento, coopera�va, unidade de produção familiar, empresa autoges�onárias,
redes produ�vas destacando potencialidades, limites, riscos, custos, inves�mentos, dentre outras
informações relacionadas ao negócio solidário;

 

XXI - projeto de Inovação - aprimoramento de produtos ou serviços a par�r da integração ou
aperfeiçoamento de novas ideias no ambiente produ�vo ou social, gerando, inclusive, novos serviços ou
produtos; e

 

XXII - inovação - incremento ou aperfeiçoamento no ambiente produ�vo ou social que resulte
em produtos ou processos aprimorados.

 

CAPÍTULO IV

 DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 

Art. 8º  A Intesol apresenta a seguinte estrutura organizacional:

 

I -  Conselho Gestor;

 

II - Coordenador(a); e

 

III – Vice-coordenador(a).
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Seção I

Do Conselho Gestor da Intesol

 

Art. 9º  O Conselho Gestor é um órgão colegiado de natureza, consul�va e fiscal, responsável
pelas decisões superiores da Intesol.

 

Art. 10. O Conselho Gestor é cons�tuído:

 

I - diretor(a) do IDR ou representante por ele nomeado;

 

II - representante da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura;

 

III - coordenador(a) da Incubadora e, no seu impedimento, por seu vice-coordenador(a);

 

IV - representante  do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unilab; e

 

V - parceiros externos com vinculação a programas, projetos e/ou ações da Intesol.

 

§  1º O Conselho gestor é presidido pelo coordenador(a) da INTESOL, ou seu vice no exercício
da função. 

 

§  2º Para os membros do Conselho Gestor o mandato será de 2 (dois) anos, com um
recondução consecu�va.

 

§  3º O Conselho Gestor reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por ano e,
extraordinariamente, mediante convocação do Presidente ou pela maioria simples dos seus membros,
sempre por escrito, por meio de no�ficação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

 

§  4º As decisões do Conselho Gestor da Intesol serão tomadas mediante decisão da maioria
simples dos membros presentes à reunião. No caso de empate, o Presidente terá voto de minerva.

 

§  5º Todas as reuniões do Conselho Gestor serão obrigatoriamente registradas em ata.

 

§  6º Os parceiros externos da Intesol serão convidados pela coordenação da incubadora, e
quando aprovados pelos demais membros do Conselho, comporão o respec�vo conselho gestor por igual
período ao dos demais membros.

 

Art. 11. Compete ao Conselho Gestor da Intesol:
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I - acompanhar o desenvolvimento das ações, observando se estas estão em acordo com os
obje�vos a que se propõe neste regimento e, consequentemente do IDR;

 

II - aprovar demanda de pessoal solicitada pelo(a) Coordenador(a) da Intesol dando os devidos
encaminhamentos às instâncias da Unilab;

 

III - aprovar e solicitar encaminhamentos para relatórios de resultados e de prestação de
contas de projetos;

 

IV - avaliar e encaminhar demandas apresentadas pela coordenação da Intesol sobre bolsas,
mobilidade acadêmica e de projetos de extensão interdisciplinares que podem envolver os países parceiros;

 

V - deliberar sobre a criação de Núcleos Locais ou ex�nção da Intesol, ouvindo o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, quando couber;

 

VI - propor polí�cas e diretrizes para o funcionamento da incubadora, a serem subme�das aos
órgãos superiores da Unilab;

 

VII - deliberar sobre planos anuais e plurianuais, normas, critérios e outros instrumentos
necessários ao funcionamento da incubadora;

 

VIII - deliberar sobre a criação de um suprimento de fundo para manutenção da incubadora
por parte da Unilab;

 

IX - interpretar o regimento e deliberar sobre atos da coordenação da Intesol que com ele
colidirem;

 

X - deliberar sobre reforma deste regimento, proposta pela coordenação da Intesol; 

 

XI - apreciar os relatórios anuais com os orçamentos e contas de projetos vinculando-os a
relatórios de demonstração de resultados enviados para apreciação pela coordenação da Intesol; e

 

XII - apreciar os casos omissos neste Regimento. 

 

§ 1º O(a) Diretor(a) da Unidade Acadêmica em que a Intesol está vinculada poderá solicitar
relatórios parciais de resultados e, quando a convite da incubadora par�cipar de ações consideradas
estratégicas, e/ou designar representantes para tal.
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§  2º O Diretor(a) da Unidade Acadêmica em que a Intesol está vinculada pode designar cotas
de bolsas internas, para contribuir com o andamento da incubadora, bem como, designar a
coordenação para representação em eventos relacionados à extensão.

 

Seção II

Da Gestão da Incubadora

 

Art. 12. A gestão da Incubadora é representada por servidores(as) a�vos ou aposentados(as),
indicado pelo IDR, que apresente qualidades gerenciais na área da educação, desenvolvimento, economia
solidária, tecnologia social e de recursos humanos, com habilidades pessoais que incluam espírito
empreendedor e tendência para a liderança consciente.

 

Art. 13.  Os(as) gestores(as) da Incubadora respondem pelas a�vidades execu�vas,
administra�vas, financeiras e operacionais, cabendo-lhes fazer cumprir o ajuste firmado entre a Incubadora e
as estruturas em processo de incubação e, cumula�vamente, as decisões, diretrizes e normas estabelecidas
pelo Conselho Gestor.

 

Parágrafo único. Na ausência ou impedimento do Coordenador(a), a função será assumida
pelo Vice-Coordenador(a).

 

Art. 14. Compete ao Coordenador(a) e, na sua ausência ou impedimento ao Vice-
Coordenador(a) da Incubadora:

 

I - fazer cumprir a missão, os obje�vos, as metas e orçamento da incubadora; 

 

II - elaborar editais de seleção de novos negócios conforme modalidades definidas no art. 3º;

 

III - encaminhar ao Diretor(a) da unidade em que está vinculada a Intesol, os editais de seleção
para publicação;

 

IV - coordenar processos de seleção;

 

V - elaborar lista de especialistas (consultores ad hoc) que irão compor uma Comissão de
Avaliação para análise e seleção;

 

VI - executar atos materiais de gestão necessários à operação da incubadora; 

 

VII - Realizar reuniões com as estruturas em processo de incubação;
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VIII - orientar a supervisão e acompanhamento aos processos de incubação;

 

IX - coordenar junto à assessoria de comunicação do campus as a�vidades de promoção da
Intesol; 

 

X - coordenar a instalação e o desenvolvimento dos empreendimentos em processo de
incubação na Intesol;

 

XI -  orientar, acompanhar e avaliar os trabalhos da Intesol, em especial as ações de suportes
técnico, administra�vo, mercadológico e operacional aos empreendimentos incubados;

 

XII - avaliar, con�nuamente, a evolução dos empreendimentos incubados, submetendo os
relatórios semestrais de acompanhamento ao Conselho Diretor;

 

XIII - promover a realização de espaços internos de acesso a mercados – feiras, lojas solidárias
e outros para os grupos em processo de incubação;

 

XIV - gerenciar os recursos da Intesol junto à Diretoria do IDR, apresentando os relatórios
financeiros a cada período ao Conselho Gestor;

 

XV - buscar, junto a parceiros potencial da Intesol, apoio para a execução dos planos e
programas aprovados pelo Conselho Gestor; 

 

XVI - encaminhar projetos junto aos órgãos competentes, para a obtenção de recursos
necessários à efe�vação das a�vidades da Intesol e dos negócios em processo de incubação;

 

XVII -  ar�cular alianças estratégicas para a Intesol e empreendimentos em processo de
incubação;

 

XVIII - planejar a realização de eventos, cursos, consultorias e outras a�vidades inerentes ao
atendimento dos empreendimentos em processo de incubação e bolsistas;

 

XIX - acompanhar em conjunto com cada coordenador os projetos que par�cipam do sistema
de incubação; 

 

XX - prestar informações gerais sobre o programa de incubação ao público interno e externo;

 

XXI - zelar pela imagem da Intesol, do IDR e, respec�vamente da Unilab;
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XXII - elaborar e encaminhar quando solicitado pela Diretoria do IDR relatórios parciais e
anuais das a�vidades desenvolvidas pela Intesol;

 

XXIII - apresentar ao Diretor(a) do IDR o relatório anual da Intesol que irá encaminhar ao
Conselho Delibera�vo para apreciação; e

 

XIV - elaborar normas operacionais necessárias ao desenvolvimento das a�vidades da Gestão
e dos empreendimentos incubados conforme ditado no plano de negócio e, em consonância com o Estatuto
e Regimento Geral da Unilab.

 

Parágrafo único. A Direção do IDR deve assegurar juntamente com a Unilab, os recursos
materiais e humanos e a implementação das medidas internas necessárias para viabilizar a execução das
a�vidades execu�vas, administra�vas, financeiras e operacionais pela coordenação da Intesol.

 

CAPÍTULO V

DOS RECURSOS E DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

 

Art. 15. Cons�tuem receitas da Incubadora:

 

I - taxas dos empreendimentos em processo de incubação, quando houver;

 

II - doações, legados, auxílios, direitos ou créditos e outras aquisições proporcionadas por
quaisquer pessoas �sicas ou jurídicas, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, em especial, aquelas
recebidas de ins�tuições de fomento à pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e de incen�vo às micro e
pequenas empresas, desde que não transgrida o Estatuto e o Regimento Geral da Unilab; 

 

III -  subvenções dos poderes públicos federal, estadual e municipal;

 

IV - recursos provenientes dos serviços prestados pela Incubadora; e

 

V - quaisquer outras receitas decorrentes de atos lícitos e compa�veis com a finalidade da
Intesol e com este Regimento.

 

Parágrafo único. As receitas da Incubadora são gerenciadas pela Unilab, seu gestor financeiro,
mediante a administração de uma conta única da união e serão empregadas exclusivamente em a�vidades
vinculadas a Intesol.

 

Art. 16. O exercício financeiro da Intesol será regido pelas normas da administração pública e
se vincula ao que é trabalhado pela Unilab.
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Parágrafo único. O prazo para que a Gerência da Intesol proceda à prestação de contas versará
de acordo com a norma de cada patrocinador ou agência de fomento com projeto financiado. 

 

CAPÍTULO VI

DOS EMPREENDIMENTOS, GRUPOS PRODUTIVOS, REDES PRODUTIVAS, COOPERATIVAS, EMPRESAS
AUTOGESTIONÁRIAS E UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR EM PROCESSO DE INCUBAÇÃO

 

Art. 17. Os empreendimentos incubados podem par�cipar das modalidades de pré-incubação,
incubação e parceiro.

 

Art. 18. São direitos dos empreendimentos incubados: 

 

I - u�lizar os serviços e equipamentos de uso comum da Intesol, de acordo com a
disponibilidade dos mesmos, na forma estabelecida no Convênio de U�lização do Sistema Compar�lhado de
Incubação (CUSCI);

 

II - u�lizar os equipamentos laboratoriais e estrutura da Unilab, durante o período de não
u�lização pedagógica e que sejam disponibilizados, mediante prévia solicitação e com intermediação da
Gerência da Intesol;

 

III - ser promovido para a modalidade de incubação subsequente ao de ingresso, mediante
término do período da modalidade de origem e em conformidade com o desempenho dos critérios
estabelecidos pela gerência da incubadora;

 

IV - ser cer�ficados quando da realização de processos forma�vos; e

 

V - par�cipar de eventos de comercialização, educação e representação relacionados à
inclusão produ�va e gestão social.

 

Parágrafo único. A exclusão de qualquer empreendimento incubado pode ser voluntária,
ocasião em que o representante solicitará a desistência por escrito.

 

Art. 19. São deveres dos empreendimentos incubados:

 

I - cumprir e fazer cumprir o disposto no presente Regimento e no Edital de seleção;

 

II - honrar os compromissos assumidos;
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III - responsabilizar-se por qualquer prejuízo ou dano causado à incubadora ou a terceiros, em
decorrência da atuação de seus integrantes ou prepostos; 

 

IV - promover e divulgar os obje�vos e as finalidades da Intesol;

 

V - zelar pelo patrimônio �sico de uso comum da Intesol e da Unilab;

 

VI - solicitar à Gerência autorização para veicular matéria jornalís�ca ou publicitária que
contenha referência à Intesol;

 

VII - divulgar a marca da Intesol, do IDR e da Unilab em seus produtos e em todo o material
promocional mediante consen�mento por escrito da gerência da incubadora;

 

VIII - permi�r visitas às suas instalações, sempre que solicitado;

 

IX -  submeter toda e qualquer proposta de alteração do empreendimento à gerência da
incubadora; e

 

X - onerar valores e taxas quando necessário aos serviços a eles prestados. 

 

Parágrafo único. A Gerência da Intesol deve desligar qualquer empreendimento incubado que
contrariar os disposi�vos deste Regimento, através de decisão fundamentada, homologada pelo(a) Diretor(a)
do IDR após parecer do Conselho Gestor.

 

CAPÍTULO VII

DA ATUAÇÃO DE BOLSISTAS, VOLUNTÁRIOS, COLABORADORES, PESQUISADORES E TÉCNICOS

 

Art. 20. A Incubadora poderá ter em seu quadro de pessoal além de servidores técnico-
administra�vos em educação da Unilab, bolsistas remunerados que responderão ações especificas de
projetos, voluntários(as), colaboradores(as), pesquisadores(as) e agentes remunerados por parceiros,
nacionais e internacionais, desde que vinculados a programas, projetos, pesquisas e/ou ações especificas.

 

Art. 21. São direitos do pessoal vinculados à Intesol:

 

I - se vincular a grupos de estudos e pesquisas coordenado por professores(as) com atuação
na Incubadora;
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II - par�cipar de processos forma�vos;

 

III - u�lizar a estrutura da Intesol para estudos e pesquisas, desde que em horário compa�vel
com o funcionamento da incubadora e que não conste em sua carga horária de trabalho;

 

IV - apresentar trabalhos em eventos, periódicos e revistas que traduzem a experiência
vivenciada na incubadora, sob a orientação da coordenação da Intesol ou de outros professores(as)
vinculados e relacionados com a temá�ca; 

 

V - par�cipar de eventos e realizar intercâmbio de experiências.

 

Art. 22. São deveres do pessoal vinculados à Incubadora:

 

I - cumprir integralmente as decisões do Conselho Gestor;

 

II - levar ao conhecimento da Gerência qualquer anormalidade observada;

 

III - assumir inteira responsabilidade pelos equipamentos e instalações da Intesol e da Unilab,
devolvendo, nos prazos previstos, e no estado em que os recebeu;

 

IV - não alterar e nem re�rar ou emprestar sem prévio consen�mento por escrito da Gerência,
qualquer equipamento e instalações das dependências da Intesol;

 

V - desenvolver ações e projetos de acordo com o Plano de trabalho aprovado. Eventuais
alterações deverão ter anuência prévia e por escrito da Gerência da Intesol;

 

VI - seguir criteriosamente este regimento e normas administra�vas pra�cadas no co�diano
da Intesol;

 

VII - promover e divulgar os obje�vos e as finalidades da Intesol;

 

VIII - zelar pelo patrimônio �sico de uso comum;

 

IX - solicitar à Gerência autorização para veicular matéria jornalís�ca ou publicitária que
contenha referência à Intesol;

 

X - divulgar a marca da Intesol, do IDR e da Unilab e material promocional mediante
consen�mento por escrito da gerência da incubadora; e
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XI - apresentar, após a conclusão de cada uma das fases, ou quando solicitado pela Gerência
da Intesol relatórios técnicos rela�vos às a�vidades de incubação; relatórios sobre as a�vidades dos
estagiários/bolsistas eventualmente colocados à disposição do incubado; descrição dos principais problemas
enfrentados pelo incubado, soluções encontradas e resultados; bem como o planejamento das próximas
fases.

  

CAPÍTULO VIII

DO SIGILO E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

 

Art. 23. As questões referentes à invenções/produtos passíveis de ser protegido o registro
intelectual, deverão passar por uma análise do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), que avaliará o grau de
envolvimento da Intesol ou das equipes a ela vinculados no desenvolvimento ou aperfeiçoamento de
produtos, modelos ou processos u�lizados, com a observância da legislação aplicável, Lei nº 10.973, de  2 de
dezembro de 2004, respeitadas as normas específicas da Unilab definidas em Resolução.

 

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 24. Os membros integrantes do Conselho Gestor não serão remunerados pela
par�cipação no referido Conselho.

 

Art. 25. O IDR e a Intesol não responderão, em hipótese alguma, pelas obrigações assumidas
pelas estruturas em processo de incubação, fornecedores ou terceiros.

 

Art. 26. Para realizar a seleção de pessoal a serem vinculados a projetos (bolsistas, voluntários,
contratados, colaboradores e técnicos) a Intesol adotará a seleção por edital público, salvo os casos em que
já exista um formato de seleção que resguarde a mesma lide.

 

Art. 27. A realização de eventos com público externo, fora do horário de funcionamento, ou
em feriados e fins de semana, somente pode ocorrer em casos excepcionais, mediante prévia autorização da
gerência da incubadora.

 

Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Delibera�vo e Gerência dentro do
âmbito de suas competências.

 

Referência: Processo nº 23282.406353/2020-58 SEI nº 0252006



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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 076, DE 10 DE MARÇO DE 2021

  

Dispõe sobre a designação de servidores
para comporem a Comissão Especial
responsável pela Avaliação do Relatório de
Gestão - Exercício de 2020, da 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 a DECISÃO NORMATIVA - TCU Nº 187, de 9 de setembro de 2020;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.000898/2021-35, resolve:

 

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, sob a presidência do primeiro, para
comporem a Comissão Especial responsável pela Avaliação do Relatório de Gestão - Exercício de 2020, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

Membros Representação
Mirian Sumica Carneiro Reis Docente(Presidente)

Carlos Eduardo Barbosa Técnico Administra�vo em Educação
Léia Cruz de Menezes Rodrigues Docente

Lucas Nunes da Luz Docente
Aparício Marques Vieira Discente

 

Art. 2º A referida Comissão terá um prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de Parecer
conclusivo para deliberação no Conselho Universitário.

 

Art. 3º 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
12/03/2021, às 10:17, 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 0250895 e o
código CRC 31D51751.

 

Referência: Processo nº 23282.000898/2021-35 SEI nº 0250895

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 080, DE 12 DE MARÇO DE 2021

  
Dispõe sobre a alteração na definição dos
serviços considerados de natureza con�nua
no âmbito da 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 a recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU, con�da no manual
"Licitações e Contratos, Orientações Básicas" - 3ª Edição, para que o órgão ou en�dade estabeleça em
processo próprio quais são seus serviços con�nuos;

Considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, que trata da prestação de
serviços a serem executados de forma con�nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
observados os prazos legais;

Considerando o disposto na Instrução Norma�va nº 05/2017 - MPOG, que disciplina a
contratação de serviços, con�nuados ou não, por órgãos ou en�dades integrantes do Sistema de Serviços
Gerais - SISG;

Considerando que os serviços assim considerados retratam na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser sa�sfeita, não podendo sofrer solução de con�nuidade ou ter sua execução
interrompidos;

Considerando que a ro�na de execução de serviços é o detalhamento das tarefas que deverão
ser executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações, duração e
frequência; 

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.002759/2021-46, resolve:

 

Art. 1º Definir todos os serviços considerados de natureza con�nua que cuja interrupção possa
comprometer a con�nuidade das a�vidades da Administração e cuja necessidade de contratação deva
estender-se por mais de um exercício financeiro e con�nuamente, no âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.
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§ 1º São considerados como serviços con�nuados no âmbito do ÓRGÃO:

1. Concessão administra�va de uso, onerosa;

2. Controle de pragas urbanas: desinse�zação e desra�zação;

3. Copeiragem, ascensorista, carregador e lavador de veículos;

4. Correios e telégrafos;

5. Editoração; 

6. Energia elétrica;

7. Eventos;

8. Fornecimento de acesso à internet a todos os campi da Unilab;

9. Fornecimento de água tratada e coleta de esgotos sanitários;

10. Fornecimento de exemplares de jornais e revistas, impressos e em versão digital;

11. Fornecimento de refeições para a comunidade acadêmica;

12. Gerenciamento de combus�veis, envolvendo a implantação, o fornecimento (gasolina,
álcool, diesel e gás natural veicular - GNV);

13. Impressão, cópia, digitalização e fax; 

14. Limpeza e conservação;

15. Locação de veículos;

16. Manutenção com fornecimento de materiais, de pisos, forros, divisórias e vidros;

17. Manutenção da frota de veículos;

18. Manutenção da rede de acesso da Unilab a internet;

19. Manutenção de estabilizadores - no-breaks;

20. Manutenção de grupo de geradores;

21. Manutenção do sistema de cabeamento de transmissão de dados e voz; 

22. Manutenção do sistema de combate a incêndio;

23. Manutenção hidrossanitária e reparos prediais;

24. Manutenção preven�va e corre�va do sistema de ar condicionado;

25. Material Gráfico;

26. Operação, manutenção preven�va e corre�va em elevadores;

27. Operação, manutenção preven�va e corre�va nas instalações elétricas;

28. Passagens aéreas;

29. Publicação de matéria e atos de caráter oficial no Diário Oficial da União;

30. Publicidade legal em jornal de grande circulação;

31. Recepção, secretariado, auxiliar de serviços gerais, apoio administra�vo (con�nuo);

32. Remessa de encomendas e cargas por via aérea, porta a porta, nacional e internacional; 

33. Seguro estudan�l;
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34. Serviço de Manutenção de Equipamentos de Laboratório;

35. Sistema de Gestão de Bibliotecas - Sistema Pergamum;

36. Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS; 

37. Telefonia fixa, móvel, nacional, internacional e 0800; 

38. Vigilância armada e desarmada.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de abril de 2021, revogando, a par�r desta data,
a Portaria Reitoria Nº 177, de 28 de abril de 2020.

 
 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
15/03/2021, às 16:04, 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 0252262 e o
código CRC BFB75CDD.

 

Referência: Processo nº 23282.002759/2021-46 SEI nº 0252262

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

