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

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 62, DE 10 DE MARÇO DE 2021

  

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, a oferta de
Turmas/Componentes Curriculares
Obrigatórias e Estágios Curriculares
Supervisionados, para a retomada do
período le�vo 2020.2 da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no D.O.U de 21 de julho de 2010, e a Portaria
nº 328 do Ministério da Educação, de 10 de março de 2020, publicada no D.O.U de 11 de março de 2020,
considerando o processo de nº 23282.003683/2021-76,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:

 

Art. 1º  Fica autorizado às Direções de Ins�tutos/Colegiados de Curso a desobrigação quanto à
oferta de disciplinas obrigatórias e/ou componentes obrigatórios para efeitos de uma necessária revisão na
oferta de disciplinas para o período le�vo 2020.2.

 

Parágrafo único. Aplica-se o caput deste ar�go, exclusivamente, para a oferta de disciplinas
obrigatórias e/ou componentes obrigatórios do período le�vo 2020.2.

 

Art. 2º  Para que ocorra a deliberação pela não oferta de disciplinas obrigatórias, as Direções
de Ins�tutos/Coordenações de Curso deverão respeitar os seguintes requisitos:

 

I - a não matrícula de estudantes regulares na condição de possíveis formandos; e
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II - oferta de disciplinas outras de modo que o(a) estudante não seja prejudicado(a) quanto ao
fluxo curricular previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do respec�vo curso.

 

Art. 3º  Para o efeito da revisão da oferta do Calendário 2020 – Período Le�vo 2020.2 – fica
facultado aos Colegiados excluir e criar novas turmas de componentes curriculares previstos no PPC do
respec�vo curso.

 

Parágrafo único. Não será aplicado à revisão prevista no caput deste ar�go, o art. 21 da
Resolução Consuni nº 30/2013, de 25 de novembro de 2013.

 

Art. 4º  Fica facultado ao colegiado do curso de Enfermagem deliberar sobre a realização de
disciplinas de estágio supervisionado/obrigatório/internatos na saúde, mediante a a�vidades não presenciais
supervisionadas pelo(a) docente responsável pela disciplina, devendo ainda essa(s) deliberação(ões)
constar(em) em Ata de Reunião de Colegiado.

 

Art. 5º  Fica facultado aos demais colegiados deliberar sobre a realização de disciplinas de
estágio supervisionado mediante a�vidades não presenciais supervisionadas pelo(a) docente responsável
pela disciplina, devendo ainda essa(s) deliberação(ões) constar(em) em Ata de Reunião de Colegiado.

 

Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 10/03/2021, às 15:50, 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 0251021 e o
código CRC EC269F38.

 

Referência: Processo nº 23282.003683/2021-76 SEI nº 0251021
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