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

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 65, DE 29 DE MARÇO DE 2021

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, a reedição, com
alterações,
da
Resolução
nº
24/2017/CONSUNI, de 29 de setembro de
2017, que dispõe sobre a criação do curso,
aprovação do Projeto Polí co Pedagógico e
do Regimento Interno do Programa de PósGraduação em Energia e Ambiente (PGEA) 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 23282.406575/2020-71,
RESOLVE, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:
Art. 1º Aprovar a reedição, com alterações, da Resolução nº 24/2017/CONSUNI, de 29 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a criação do curso, aprovação do Projeto Polí co Pedagógico e do
Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente (PGEA), vinculado ao Ins tuto de
Engenharias e Desenvolvimento Sustentável da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (Unilab), com oferta anual de 18 (dezoito) vagas, na modalidade presencial, situado no Campus das
Auroras, Rua José Franco de Oliveira S/N, CEP 62790-970 – Redenção/CE, na forma do anexo, parte
integrante desta Resolução.
Art. 2º Fica revogada a Resolução Consuni nº 24, de 29 de setembro de 2017.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…

1/18

29/03/2021

SEI/UNILAB - 0257110 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE

Art. 3º 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 29/03/2021, às 14:15, 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 0257110 e o
código CRC B8B79083.

ANEXO À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 65, DE 29 DE MARÇO DE 2021
REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENERGIA E AMBIENTE DA
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
CAPÍTULO I
NATUREZA, OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO
Art. 1º O Programa de Pós-graduação stricto sensu em Energia e Ambiente tem por obje vo a
qualiﬁcação de futuros proﬁssionais e pesquisadores com competências e habilidades rela vas à informação,
compreensão, aplicação, análise e avaliação aplicada ao setor energé co, aptos para sistema zar, inovar,
propor polí cas e o mizar os sistemas de transformação e uso ﬁnal de energia no âmbito do
desenvolvimento sustentável.
§ 1º O Programa de Pós-Graduação em Energia e Ambiente é formado pelo Curso de
Mestrado em Energia e Ambiente, o qual conduzirá ao grau de Mestre em Energia e Ambiente,
respec vamente.
§ 2º O Curso de Mestrado em Energia e Ambiente tem por ﬁnalidade especíﬁca aprimorar a
formação teórica e prá ca desses graduados, visando qualiﬁcar, no Grau de Mestre, pesquisadores e
docentes em Energia e Ambiente, especiﬁcamente no âmbito de sua área de concentração e das linhas de
pesquisas vinculadas.
§ 3º O Programa e o Curso serão regidos por este regimento e pelas normas gerais da PósGraduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, pelas normas gerais da
Coordenação de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelas normas gerais do Ministério da Educação (MEC).
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…
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Art. 2º O Curso de Mestrado está estruturado em torno de uma área de concentração
denominada “Energia e Ambiente”, que é de responsabilidade do Ins tuto de Engenharias e
Desenvolvimento Sustentável da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.
Art. 3º O Curso de Mestrado obedecerá aos seguintes requisitos:
I - duração de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que:

Mestrado;

a) o discente ainda poderá ter um acréscimo de até 6 (seis) meses na duração do Curso de

b) em casos excepcionais, o colegiado do PGEA, a quem cabe informar da decisão à PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), poderá prorrogar por um período adicional de até 3 (três)
meses;
II - integralização dos estudos em disciplinas e a vidades acadêmicas expressas em unidades
de créditos, com um mínimo de 30 (trinta) créditos dos quais 6 (seis) correspondentes às a vidades da
dissertação;
III - proﬁciência na língua inglesa, de acordo com o inciso III, do art. 24 destas normas;
IV - obrigatoriedade de realização de exame de qualiﬁcação;
V - obrigatoriedade de defesa pública de dissertação por intermédio de exposição oral e
divulgada com, pelo menos, 7 (sete) dias de antecedência; e
VI - obrigatoriedade de entrega da versão ﬁnal da dissertação em mídia digital.
CAPÍTULO II
COLEGIADO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
Art. 4º O Programa terá um colegiado composto pelos docentes permanentes e por
representante de discentes do programa.
Parágrafo único. Os docentes de que trata o caput deste ar go são aqueles que se enquadram
nos critérios estabelecidos nos incisos I, II e III, do art. 13 destas normas.
Art. 5º O Colegiado do Programa de que trata o ar go anterior terá as seguintes atribuições:
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…
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I - eleger, de forma direta, dentre os membros docentes do colegiado, em regime de
dedicação exclusiva, por maioria absoluta, o coordenador, o vice-coordenador e os demais professores que
integrarão a Coordenação do Programa;
II - aprovar a composição do corpo docente do Programa bem como o credenciamento e o
descredenciamento de docentes e de orientadores, com suas atribuições e exigências;
III - deﬁnir, com antecedência mínima de 1 (um) ano de sua aplicação e tendo como referência
índices exigidos pela Capes para a área e para a nota atual do curso, os critérios para a composição do corpo
docente do programa e para o credenciamento de orientadores e coorientadores do Programa;
IV - aprovar o funcionamento interno do Programa com a respec va integralização curricular;
V - decidir, quando cabível, pela u lização de recursos ﬁnanceiros des nados ao Programa;
VI - exercer as demais atribuições que se incluam, implícitas ou explicitamente, no âmbito de
sua competência.
Art. 6º O Colegiado do Programa reunir-se-á ordinariamente, pelo menos, duas vezes por
semestre e, extraordinariamente, quando convocada pelo seu coordenador ou pela maioria dos seus
membros.
Art. 7º A Coordenação do Programa é o órgão encarregado da supervisão didá ca e
administra va do Curso de Mestrado em Energia e Ambiente e será cons tuída pelo coordenador e pelo
vice-coordenador, eleitos por maioria absoluta dos votos de docentes e discentes e pela secretaria do
Programa.
Parágrafo único. O mandato do Coordenador e do vice-coordenador do Programa de pósgraduação será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por igual período.
Art. 8º Na falta ou no impedimento, temporário ou permanente, do coordenador do
Programa, suas funções serão exercidas, para todos os efeitos, pelo vice-coordenador.
§ 1º Nas faltas e nos impedimentos do coordenador e do vice-coordenador, simultaneamente,
a função de coordenador será exercida pelo membro mais an go do colegiado em exercício do magistério
superior da Unilab.
§ 2º No impedimento permanente ou na renúncia do vice-coordenador, sua subs tuição
deverá ser feita por eleição do colegiado do Programa, em reunião convocada para tal ﬁm, e o mandato do
eleito corresponderá ao período restante da gestão do subs tuído.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…
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Art. 9º Ao coordenador do Programa compete:
I - convocar eleições para a Coordenação do Programa, exceto no início das a vidades dos
Cursos quando serão convocadas pelo membro mais an go do colegiado do Programa em exercício do
magistério superior na Unilab;
II - presidir as reuniões da coordenação e do colegiado do Programa;
III - submeter ao colegiado a lista de oferta de componentes curriculares, respeitando o
calendário acadêmico;
IV - cancelar oferta de componente curricular, após aprovação do colegiado do Programa;
V - encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a ﬁm de que sejam encaminhadas
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), propostas de modiﬁcação de área de concentração,
linhas de pesquisa e/ou componentes curriculares, após aprovação pelo colegiado do Programa e pelo
Conselho do Ins tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável;
VI - encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a ﬁm de que seja reme do
à Capes, relatório anual de avaliação ins tucional do programa;

do Programa;

VII - realizar o aproveitamento de créditos de pós-graduação stricto sensu ob dos por alunos

VIII - encaminhar o edital de processo sele vo, após aprovação do colegiado do Programa,
para análise da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
IX - lançar e acompanhar os editais de seleção;
X - formalizar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, para inserção no sistema de
controle acadêmico vigente, a decisão do colegiado do Programa rela va ao prazo máximo de vinculação do
discente ao curso;
XI - aprovar ad referendum, em casos de urgência, medidas que se imponham em matéria de
competência da coordenação, submetendo seu ato à ra ﬁcação desta na primeira reunião subsequente;
XII - conduzir o processo de auto-avaliação anual do curso para apreciação do colegiado;

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…
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XIII - garan r a implementação dos critérios de avaliação estabelecidos pela Capes no âmbito

XIV - exercer as demais atribuições que se incluam, implícitas ou explicitamente, no âmbito de
sua competência.
Art. 10. Ao vice-coordenador do Programa compete:
I - subs tuir automa camente o coordenador do Programa em suas faltas ou impedimentos;
II - colaborar com o coordenador do Programa na supervisão das a vidades de ensino,
pesquisa e extensão, bem como nas a vidades administra vas da Unidade Acadêmica;
III - desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo Colegiado do Programa.
Art. 11. À coordenação do Programa compete:
I - promover a supervisão didá ca do Curso, exercendo as atribuições daí decorrentes;
II - ﬁxar normas e prazos para o exame de qualiﬁcação, mediante aprovação do colegiado,
respeitando o disposto no Regimento Geral de Pós-Graduação stricto sensu da Unilab;
III - aprovar, de acordo com o orientador, os nomes dos membros das comissões julgadoras de
qualiﬁcações e dissertações, observando o art. 36 e art. 44, respec vamente, destas normas;

Programa;

IV - encaminhar ao colegiado a solicitação de prorrogação de permanência de discentes no

V - deﬁnir, conjuntamente com o colegiado e comissão de seleção de bolsas, os critérios
referentes à distribuição, ao remanejamento e ao cancelamento de bolsas;
VI - deﬁnir, conjuntamente com o colegiado, os critérios para a admissão de discente com
matrícula especial;
VII - exercer as demais atribuições que se incluam, implícitas ou explicitamente, no âmbito de
sua competência.
CAPÍTULO III
CORPO DOCENTE
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…
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Art. 12. O corpo docente do Programa será cons tuído por professores regularmente
credenciados, enquadrados nas categorias de permanentes e colaboradores.
Art. 13. Integram a categoria de docentes permanentes os docentes assim enquadrados pelo
Colegiado do Programa e que atendam a todos os seguintes pré-requisitos:
I - tenham ministrado disciplinas de pós-graduação em qualquer dos úl mos 4 (quatro)
semestres le vos;
II - par cipem de projeto de pesquisa vinculado ao Programa;
III - orientem ou tenham orientado alunos de mestrado do Programa, nos úl mos 4 (quatro)
semestres le vos, sendo devidamente credenciados como orientador pelo Colegiado, obedecidos os
requisitos deﬁnidos no art. 16 destas normas;
IV - tenham vínculo funcional com a ins tuição ou, em caráter excepcional, consideradas as
especiﬁcidades de áreas ou ins tuições, se enquadrem em uma das seguintes condições especiais:

de fomento;

a) recebam bolsa de ﬁxação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou estaduais

b) na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham ﬁrmado com a ins tuição
termo de compromisso de par cipação como docente do Programa;
c) tenham sido cedidos, por convênio formal, para atuar como docente do Programa.
V - tenham produ vidade em pesquisa compa vel aos índices exigidos pela Capes para a área
e para a nota atual do curso, conforme critérios deﬁnidos a luz do inciso III, do art. 5º, destas normas.
Art. 14. Integram a categoria de docentes colaboradores os demais membros do corpo
docente do programa que não atendam a todos os requisitos para serem enquadrados como docentes
permanentes, mas par cipem de forma sistemá ca do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou
a vidades de ensino ou extensão e/ou da orientação de discentes, independente do fato de possuírem ou
não vínculo com a ins tuição.
Art. 15. Será credenciado como docente do Programa o professor que desenvolva pesquisa
dentro da área de concentração do Programa e que tenha, no úl mo quadriênio (anterior à solicitação),
produção intelectual mínima igual ou superior aos critérios deﬁnidos pelos documentos da área da Capes
para cursos de nota igual à nota atual do curso. Fica implícito ainda que estes trabalhos quan ﬁcados devem

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…
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se enquadrar em uma das linhas de pesquisa do Programa. Outra linha de pesquisa no Programa poderá ser
criada com a solicitação de dois ou mais pesquisadores que preencham os requisitos acima.
§ 1º O corpo docente do curso de mestrado em Energia e Ambiente deverá ser avaliado a cada
ﬁnal de ano com base nos critérios deﬁnidos pelo Colegiado no inciso III, do art. 5º e levando-se em
consideração sua produção intelectual nos úl mos 3 (três) anos a contar do ano corrente.
§ 2º O credenciamento de docente como permanente só poderá ser realizado após o mesmo
ter atuado ao menos 24 (vinte e quatro) meses como colaborador do Programa.
§ 3º A renovação de credenciamento de docente colaborador só será realizada caso o mesmo
a nja a produção intelectual mínima exigida. Caso contrário, o colegiado Programa poderá avaliar sua
permanência, desde que o mesmo tenha a ngido um percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) da
produ vidade supracitada.
§ 4º Caso o solicitante ao credenciamento como docente colaborador não a nja a produção
intelectual mínima exigida, o colegiado do Programa poderá avaliar sua aprovação ou permanência desde
que o mesmo tenha a ngido um percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) da produ vidade
supracitada.
CAPÍTULO IV
ORIENTAÇÃO
Art. 16. São atribuições do orientador:
I - elaborar, juntamente com o estudante, seu programa de estudo e orientar a dissertação em
todas as fases de elaboração;

disciplina;

II - opinar sobre trancamento de disciplina ou do Curso e sobre cancelamento de matrícula de

III - encaminhar à coordenação do Programa o projeto de dissertação;
IV - sugerir à coordenação do Programa nomes para integrar a comissão de dissertação
prevista no art. 42. destas normas;
V - presidir a comissão de dissertação.
§ 1º Será permi do ao professor permanente do Programa a orientação simultânea de no
máximo 10 (dez) estudantes do Programa.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…
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§ 2º Será permi do ao professor colaborador do Programa a orientação de no máximo 2 (dois)
estudantes, podendo ser estudantes de mestrado.
§ 3º Ao coorientador, quando houver, caberá a tarefa de auxiliar a orientação de dissertação.
Art. 17. O estudante admi do ao Mestrado terá a supervisão do coordenador do Curso, que
atuará como Conselheiro, até que tenha feito sua opção por um orientador.
CAPÍTULO V
REGIME DIDÁTICO
Art. 18. O currículo dos Cursos abrangerá um conjunto de disciplinas e de outras a vidades
acadêmicas, cuja integralização fará parte dos requisitos necessários à obtenção do diploma de mestre.
§ 1º As disciplinas podem ser ofertadas sob a forma intensiva.
§ 2º As disciplinas poderão ser obrigatórias ou opta vas.
§ 3º A dissertação é obrigatoriamente considerada a vidade acadêmica, da mesma forma que
o exame de qualiﬁcação e a proﬁciência em língua inglesa.
§ 4º As a vidades acadêmicas exame de qualiﬁcação e proﬁciência em língua estrangeira não
geram créditos.
Art. 19. A critério da coordenação do Programa, os discentes regularmente matriculados
poderão cursar disciplinas de outros programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela Capes ou
aproveitar créditos de disciplinas de pós-graduação ob dos em ins tuições no exterior, desde que expressa a
anuência do orientador e do docente responsável pela disciplina.
Parágrafo único. Serão considerados, do total de créditos ob dos nos termos referidos no
caput deste ar go, no máximo 06 (seis) dentre os exigidos para a obtenção do grau de mestre.
Art. 20. A critério da coordenação do Programa, poderão ser aceitos alunos de cursos de pósgraduação de outras ins tuições, para cursar disciplinas ofertadas pelo Programa.
Parágrafo único. O aceite de que trata o caput deste ar go será efetuado mediante solicitação
do coordenador do programa de origem do candidato à coordenação do Programa, a qual providenciará a
inscrição do candidato em formulário próprio, respeitando-se o calendário das a vidades acadêmicas da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistema…
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Art. 21. A unidade básica para avaliação da intensidade e duração das disciplinas de pósgraduação é o crédito, que corresponde a 15 (quinze) horas-aula.
Parágrafo único. A hora aula terá duração de 60 (sessenta) minutos.
Art. 22. A avaliação do rendimento acadêmico será feita abrangendo sempre os aspectos de
assiduidade e eﬁciência. Nos componentes do po disciplina, o docente é obrigatoriamente o responsável
por inserir a avaliação do rendimento do sistema de controle acadêmico vigente.
§ 1º A critério do docente, a avaliação da eﬁciência, em cada disciplina, far-se-á por um ou por
mais dos seguintes meios de aferição: provas, exames, seminários, trabalhos, projetos, dentre outras formas,
assim como efe va par cipação nas a vidades da disciplina.
§ 2º A avaliação de que trata este ar go será expressa, em resultado ﬁnal, por meio de notas
na escala de 0 (zero) a 10 (dez) com, no máximo, uma casa decimal.
§ 3º Considerar-se-á aprovado, em cada disciplina, o aluno que apresentar frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento) das a vidades desenvolvidas e nota igual ou superior a 7,0 (sete).
§ 4º No caso de a vidade acadêmica, a avaliação de que trata este ar go é expressa, em
resultado ﬁnal, por meio do conceito de aprovado ou reprovado.
§ 5º O discente terá um coeﬁciente de rendimento, designado por CR, que será calculado pela
média ponderada das notas ob das em cada componente curricular, exceto a avaliação de a vidade
acadêmica, tendo como peso correspondente a carga horária de cada componente curricular.
§ 6º O discente com uma reprovação em qualquer componente curricular, incluindo-se as
a vidades acadêmicas de proﬁciência em língua estrangeira e exame de qualiﬁcação, terá direito a uma nova
oportunidade, respeitado o disposto no art. 3º.

dissertação.

§ 7º Não será permi da uma nova oportunidade para os casos de reprovação em defesa de

Art. 23. Será desligado do Programa o discente que:
I - for reprovado por duas vezes em uma mesma disciplina;
II - for reprovado, uma vez, em duas disciplinas dis ntas;
III - não sa sﬁzer às exigências previstas no inciso I, do art. 3º destas normas;
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistem…
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IV - for reprovado por duas vezes no exame qualiﬁcação de que trata o art. 38. destas normas;
V - for reprovado por duas vezes no exame de proﬁciência em língua estrangeira;
VI - não tenha efetuado matrícula em componente curricular no semestre vigente;
VII - for reprovado na defesa de dissertação.

requisitos:

Art. 24. Considerar-se-á aprovado no Programa, o discente que cumprir os seguintes pré-

I - estar matriculado como discente regular, dentro dos prazos estabelecidos pelo programa;
II - ter completado pelo menos 30 (trinta) créditos em disciplinas, dos quais 6 (seis) créditos
sejam correspondentes à dissertação;
III - tenha demonstrado capacidade de leitura na língua inglesa mediante aprovação em
exame de proﬁciência em língua inglesa;
IV - tenha sido aprovado no exame de qualiﬁcação;
V - tenha sido aprovado na defesa da dissertação;
VI - apresentar à Coordenação do Programa a versão ﬁnal da dissertação aprovada pelo
orientador com as modiﬁcações sugeridas pela comissão avaliadora, caso tenham sido solicitadas;
VII - ter atendido às exigências da regulamentação especíﬁca da Unilab referentes ao depósito
da tese em formato digital.
CAPÍTULO VI
ADMISSÃO, MATRÍCULA, MUDANÇA E TRANSFERÊNCIA
Art. 25. O número de vagas e etapas do processo de seleção de discentes para a admissão nos
cursos serão determinados pela Coordenação do Programa por meio de edital de seleção, respeitada a
homologação prévia pelo colegiado.
§ 1º A coordenação Programa realizará o edital, e deverá encaminhar à PROPPG para
homologação e avaliação dos aspectos legais e para posterior publicação.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistem…
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§ 2º A coordenação adotará em seus editais de processos sele vos ações aﬁrma vas e sistema
de cotas para inclusão de candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com
deﬁciência, bem como para candidatos internacionais provenientes dos países africanos que compõe os
Países Africanos de Língua Oﬁcial Portuguesa (PALOPs) e o Timor Leste.
§ 3º Também serão adotadas nos editais de processos sele vos cotas para inclusão de
servidores técnico-administra vos em educação (TAEs) de órgãos/ins tuições públicas.
Art. 26. A seleção dos candidatos inscritos será feita por uma comissão de seleção, deﬁnida
pela Coordenação do Programa, tendo por base critérios previamente deﬁnidos no edital de seleção.
Art. 27. Os candidatos selecionados ao Programa serão classiﬁcados para matrícula como
alunos regulares.

especiais.

Art. 28. Os alunos do Programa serão classiﬁcados como alunos regulares ou como alunos

§ 1º Só poderão ser admi dos como alunos regulares no Programa os candidatos diplomados
em cursos de graduação na área interdisciplinar ou em áreas aﬁns, a juízo da coordenação, e que tenham
sido julgados aptos no processo de seleção do Programa ou por intermédio de transferência ou mudança de
curso.
§ 2º Serão considerados alunos especiais os interessados que forem aceitos pela Coordenação
para matrícula em disciplinas isoladas, conforme as exigências do Programa.
§ 3º A Coordenação do Programa estabelecerá as disciplinas a serem cursadas pelo aluno
especial, respeitado o limite superior de seis créditos exigidos no Programa, limitado a dois períodos le vos
regulares, consecu vos ou não.
Art. 29. A matrícula dis ngue-se em matrícula ins tucional, que assegura ao candidato a
condição de membro do corpo discente da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira, e matrícula curricular, por disciplina, que assegura ao aluno regular o direito de cumprir o currículo
para obtenção do diploma de mestre, sendo renovável antes de cada período le vo.

Unilab.

§ 1º A matrícula ins tucional deverá ser realizada de acordo com o calendário acadêmico da

§ 2º Após a matrícula ins tucional o membro discente terá que fazer a matrícula curricular.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistem…
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Art. 30. Não será permi da a matrícula simultânea no curso e em outro curso de pós-

Art. 31. Exigir-se-á, para a primeira matrícula no curso, diploma de graduação ou documento
que o subs tua, além do cumprimento dos requisitos previstos no plano do curso.
Art. 32. A matrícula poderá ser feita com aproveitamento de estudos realizados em cursos de
programas de pós-graduação stricto sensu, observados os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 19
destas normas.
§ 1º Na ocasião da matrícula, os créditos ob dos e aproveitados em programas de pósgraduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, serão transcritos no
histórico acadêmico pelo sistema próprio da Universidade.
§ 2º Serão man das as notas das disciplinas cursadas em outras ins tuições objeto de
aproveitamento de estudos. Em caso de conceitos, estes serão transformados em notas e os créditos a
serem computados guardarão a correspondência créditos-horas-aula entre as duas ins tuições.
Art. 33. Será permi do ao aluno trancar matrícula em disciplinas, obedecendo ao calendário
acadêmico e à vista de parecer favorável do orientador e do Coordenador do Programa.
Parágrafo único. O trancamento só poderá ser feito uma vez na mesma disciplina, exceto por
mo vo de doença devidamente comprovado pelo serviço médico da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.
Art. 34. Será permi do o trancamento do curso, por mo vo de doença ou de licençamaternidade, devidamente comprovado pelo serviço médico da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, pelo período máximo de um ano, não sendo computado para efeito do que
preceitua o inciso I, do art. 3º.
Art. 35. O requerimento de interessados e desde que haja vagas, a coordenação do Programa
poderá aceitar transferência de alunos regularmente matriculados procedentes de programas similares ou
aﬁns recomendados pela Capes, para o mesmo nível de formação.
§ 1º A matrícula do aluno transferido far-se-á com observância das disposições destas normas.
§ 2º O aluno transferido deverá apresentar um histórico escolar contendo nota ou conceito e
carga horária de cada disciplina e um exemplar emi do pela ins tuição de origem, devidamente auten cado,
de cada um dos programas das disciplinas concluídas ou em estudo.
§ 3º O aproveitamento de estudos do aluno transferido far-se-á de acordo com a decisão da
Coordenação do Programa.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistem…
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CAPÍTULO VII
EXAME DE QUALIFICAÇÃO
Art. 36. O Exame de Qualiﬁcação é obrigatório para o Mestrado.
Parágrafo único. O Exame de Qualiﬁcação só poderá ser realizado após o discente integralizar
12 (doze) meses no Programa.
Art. 37. A avaliação do Exame de Qualiﬁcação será expressa mediante um dos seguintes
conceitos: aprovado ou reprovado.
Art. 38. O Exame de Qualiﬁcação consiste na apresentação de uma minuta da dissertação,
constando de, pelo menos, 50 (cinquenta) páginas escritas sobre os resultados ob dos do seu projeto de
dissertação de Mestrado, sendo sua realização solicitada pelo orientador com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedência.
§ 1º O Exame de Qualiﬁcação ocorrerá em sessão pública, em que o estudante terá até 50
(cinquenta) minutos para expor os resultados do seu trabalho, com posterior discussão com a assistência,
por um período máximo de 20 (vinte) minutos. Decorrido o citado período, o estudante será arguido, em
sessão isolada, pela Comissão Julgadora.
§ 2º É permi da a realização de sessão pública de exame de qualiﬁcação por meio de
videoconferência, ou outro suporte eletrônico, com a par cipação à distância, de até dois membros da
comissão julgadora.
§ 3º Nas sessões públicas de exame de qualiﬁcação por meio de videoconferência, ou outro
suporte eletrônico a distância, o aluno que realizará a apresentação de qualiﬁcação e o presidente da banca
julgadora, deverão estar ﬁsicamente presentes no local onde ocorrerá a defesa, em um dos campi da Unilab.
§ 4º A comissão Examinadora será designada pela Coordenação e composta por 3 (três)
docentes, sendo pelo menos 2 (dois) docentes do Programa, sendo presidida pelo orientador.

dissertação.

§ 5º O Exame de Qualiﬁcação será realizado, pelo menos, 30 (trinta) dias antes da defesa da

§ 6º O Exame de Qualiﬁcação deverá ater-se à apresentação de minuta da dissertação a ser
defendida, com vistas à veriﬁcação dos seguintes aspectos:
I - contribuição cien ﬁca do trabalho;
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II - domínio do tema de pesquisa;
III - domínio de temas correlatos;
VI - independência cien ﬁca;
V - conhecimento da bibliograﬁa cien ﬁca relacionada ao tema do trabalho;
VI - conhecimento das técnicas experimentais e de manipulação de dados u lizadas e a
relevância destas para o andamento do trabalho;
§ 7º A Comissão Examinadora poderá sugerir a complementação ou modiﬁcação do trabalho
de pesquisa, visando sanar deﬁciências eventualmente constatadas.
§ 8º Quando na orientação da dissertação houver a par cipação de coorientador, este só
poderá par cipar da comissão examinadora do Exame de Qualiﬁcação, caso a comissão julgadora seja
ampliada para quatro professores.
Art. 39. Ao candidato reprovado no Exame de Qualiﬁcação será concedida uma segunda e
úl ma chance, no prazo máximo de 3 (três) e 12 (doze) meses, respec vamente, contados a par r da data de
divulgação do resultado do primeiro exame e respeitando os prazos estabelecidos através do inciso I, do art.
3º, destas normas
CAPÍTULO VIII
DEFESA DE DISSERTAÇÃO
Art. 40. A matrícula na a vidade acadêmica dissertação exige acumuladamente do discente:
I - aprovação em todas as disciplinas exigidas para integralização de créditos;
II - média ﬁnal, medida pelo Coeﬁciente de Rendimento (CR), conforme deﬁnido nos § 3º, § 5º
e § 6º do art. 22, igual ou superior a 7,0 (sete);
III - aprovação na a vidade acadêmica de proﬁciência língua inglesa;
IV - aprovação no exame de qualiﬁcação.
Art. 41. As comissões julgadoras de dissertação, presididas pelo orientador, serão formadas,
no mínimo, por 3 (três) e, no máximo, por 5 (cinco) membros, respec vamente, indicados pelo orientador.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistem…
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§ 1º Os membros da comissão de que trata o caput deste ar go cons tuirão as comissões
julgadoras, que será presidida pelo orientador.

ao Programa.

§ 2º Pelo menos 1 (um) dos membros da Comissão de Dissertação deverá ser membro interno

§ 3º Pelo menos 2 (dois) dos membros da Comissão de Dissertação deverão ser membros
externos ao Programa.
§ 4º Quando na orientação da Dissertação houver a par cipação de coorientador, este deverá
par cipar da comissão de defesa da dissertação.
§ 5º A dissertação, bem como todo documento necessário e exigível, deverá ser entregue na
Coordenação do Programa para registro na secretaria do Programa pelo menos 20 (vinte) dias antes da
defesa.
Art. 42. A defesa de dissertação será realizada em local, em dia e em hora estabelecidos pela
Coordenação do Programa, divulgada pelo menos com 7 (sete) dias de antecedência, sendo sua realização
aberta ao público.
§ 1º A defesa ocorrerá em sessão pública, em que o discente terá até 50 (cinquenta) minutos
para expor os resultados do seu trabalho. Decorrido o citado período, o discente será arguido pela Comissão
Julgadora.
§ 2º É permi da a realização de sessão pública de defesa de dissertação por meio de
videoconferência, ou outro suporte eletrônico, com a par cipação à distância, de até dois membros da
comissão julgadora.
§ 3º Nas sessões públicas de defesa de dissertação por meio de videoconferência, ou outro
suporte eletrônico a distância, o aluno que realizará a apresentação de dissertação e o presidente da banca
julgadora, deverão estar ﬁsicamente presentes no local onde ocorrerá a defesa, em um dos campi da Unilab.
Art. 43. Os membros da comissão de defesa de dissertação referida no caput do art. 40.
deverão atribuir ao candidato uma das seguintes menções: aprovado ou reprovado.

comissão.

§ 1º Será considerado aprovado o aluno que receber esta menção da maioria dos membros da

§ 2º O resultado da avaliação da comissão julgadora deverá ser registrado em ata especíﬁca,
elaborada pela Coordenação do Programa e assinada pelos membros da comissão.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistem…
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§ 3º Nos casos em que sejam sugeridas, pelos membros da comissão, modiﬁcações na
dissertação, o aluno deverá efetuar as mudanças no prazo máximo de 60 (sessenta) dias como um dos prérequisitos para a solicitação do diploma.
CAPÍTULO IX
GRAU ACADÊMICO, DIPLOMA E TÍTULOS
Art. 44. Para a concessão do grau de mestre, o aluno deverá atender às seguintes condições:
I - estar matriculado como discente regular, dentro dos prazos estabelecidos pelo Programa;
II - ter completado pelo menos 30 (trinta) créditos em disciplinas, no caso de Mestrado, dos
quais 6 (seis) créditos sejam correspondentes à dissertação e 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas.
III - ter ob do média ﬁnal igual ou superior a 7,0 (sete);
IV - ter demonstrado proﬁciência na língua inglesa;

Programa;

normas;

V - ter sido aprovado no exame de qualiﬁcação, para o caso de Mestrado, exigido pelo

VI - ter sido aprovado na defesa da dissertação, dentro do prazo previsto no art. 3º destas

VII - ter entregue à Coordenação do Programa a versão eletrônica ﬁnal da dissertação dentro
do prazo es pulado pelo Programa, conforme exposto no § 3º, do art. 43, destas normas;
VIII - ter subme do pelo menos um ar go em periódico, sendo que:
a) o periódico deve possuir pelo menos qualis B2;

dissertação.

b) o tema do ar go subme do deve estar relacionado ao escopo da pesquisa realizada na

Art. 45. A Universidade outorgará o grau de Mestre em Energia e Ambiente a que façam jus e
expedirá o correspondente diploma para os alunos que tenham cumprido o disposto no art. 44 destas
normas.
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§ 1º O diploma a que se refere este ar go será assinado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e PósGraduação e pelo Reitor.
§ 2º O diploma conterá no anverso o tulo geral correspondente ao Programa especiﬁcandose no verso a área de concentração.
§ 3º O diploma, a que se refere o caput deste ar go, deve ser solicitado pelo discente em
processo administra vo próprio à instância (ou setor) responsável pelo registro e controle acadêmico da
Unilab, após cumpridos todos os requisitos do trâmite no Sistema Integrado de Gestão de A vidades
Acadêmicas (SIGAA), inclusive a homologação do diploma pela coordenação do curso.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 46. Os casos omissos neste regimento são julgados em função do Estatuto e do Regimento
Geral da Unilab, Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da Unilab ou das Normas Complementares
para Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu na Unilab. Casos não previstos no conjunto das normas
mencionadas neste ar go serão decididos pela Coordenação, sendo ouvida a Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação da Unilab.
Referência: Processo nº 23282.406575/2020-71

SEI nº 0257110

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296049&infra_sistem…

18/18

29/03/2021

SEI/UNILAB - 0257225 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE

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

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 66, DE 29 DE MARÇO DE 2021

Aprova, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, a reedição, com alterações, da Resolução
Consepe nº 48, de 17 de novembro de 2020, que
estabelece, em caráter extraordinário e emergencial,
diretrizes para a retomada do semestre na pós-graduação
stricto sensu, assim como reedita com alteração o
Calendário Acadêmico da pós-graduação Stricto Sensu no
período le vo 2020.1 e 2020.2, por meio de a vidades
acadêmicas
remotas
(mediadas
por
recursos
tecnológicos), e híbridas (presencial e remota) no contexto
das medidas preven vas ao COVID-19.

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 n° 328 do Ministério da Educação, de 10 de março de 2020, publicada no D.O.U de 11 de
março de 2020, considerando :
1. A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;
2. O Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para deﬁnir os serviços públicos e as a vidades essenciais;
3. A Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 544, de 16 de junho 2020, que dispõe sobre a subs tuição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), e revoga as Portarias
MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020;
4. O Decreto do Governo do Estado do Ceará, nº 33.510, de 16 de março de 2020, que decreta situação de emergência
em saúde e dispõe sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo coronavírus;
5. O Decreto do Governo do Estado do Ceará nº 33.631, de 20 de junho de 2020, que prorroga o isolamento social no
Estado do Ceará, renova a polí ca de regionalização das medidas de isolamento social, e dá outras providências;
6. O Decreto do Governo do Estado do Ceará Nº 33.736, de 05 de setembro de 2020, que prorroga o isolamento social no
Estado do Ceará, renova a polí ca de regionalização das medidas de isolamento social, e dá outras providências;
7. A suspensão dos calendários acadêmicos da graduação presencial e da pós-graduação presencial nos dois campi da
UNILAB, por meio da Resolução ad referendum Consuni nº 4, de 23 de abril de 2020, que reedita, com alterações, a Resolução ad
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referendum Consuni nº 3, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre as ações de enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;
8. A criação, pela Reitoria, do Grupo de Trabalho (GT) Oferta de Disciplina, por meio da Portaria nº 184, em 04 de maio de
2020, e reeditada pela Portaria nº 267, de 22 de maio de 2020, sob a presidência da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);
9. A proteção dos membros da comunidade acadêmica e de seus familiares, por meio da redução do contato interpessoal
e exposição ao coronavírus (COVID-19);
10. A possibilidade de a vidades acadêmicas não presenciais, mediadas por tecnologias digitais, com uma concepção
didá co-pedagógica adequada ao período excepcional de emergência;
11. A necessidade de regulamentar os critérios para oferta e funcionamento de componentes curriculares e a vidades
acadêmicas no âmbito da pós-graduação, durante o Calendário Acadêmico, atendendo às diretrizes curriculares nacionais, quando
houver, à proposta pedagógica dos cursos e às especiﬁcidades da área de formação, bem como às orientações das Coordenações e dos
Colegiados dos cursos;
12. O O cio-Circular nº 18/2020/DIFES/SESU/SESU-MEC, Protocolo de Biossegurança para retorno das a vidades nas
Ins tuições de Ensino Superior, na versão 02, atualizada no dia 02 de julho de 2020, lançado pelo Ministério da Educação;
13. As medidas de precaução/contenção da pandemia do Coronavírus adotadas pela Unilab e diversos órgãos públicos, e
com base na Portaria CAPES nº 36 de 19 de março de 2020;
14. O Parecer nº 00060/2020/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU, que versa sobre o texto da Resolução que aprova alterações
provisórias no art. 41, §§ 8º e 9º e no art. 42, § 3º do Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Resolução ad referendum
Consepe nº 38, de 22 de novembro de 2019;
15. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 - estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legisla vo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de
junho de 2009;
16. O Decreto nº 33.756 , de 03 de outubro de 2020, que prorroga o isolamento social no estado do Ceará, renova a
polí ca de regionalização das medidas de isolamento social e dá outras providências;
17. O Decreto nº 33.936 , de 17 de fevereiro de 2021, que prorroga o isolamento social e estabelece medidas preven vas
direcionadas a evitar a disseminação da Covid-19, no Estado do Ceará, e dá outras providências;
18. O processo nº 23282.509963/2019-79,
RESOLVE, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:
Art. 1º Aprovar que os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGs) realizem suas a vidades acadêmicas/le vas,
por meio de plataformas e ferramentas tecnológicas, caracterizadas como a vidades acadêmicas remotas (mediadas por recursos
tecnológicos) ou de forma híbrida (presencial e remota), desde que considerada a situação sanitária no contexto das medidas
preven vas a COVID-19 e cumpridos todos os itens do Plano de Biossegurança da Unilab.
Art. 2º Aprovar a reedição com alterações do Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para os períodos le vos de 2020.1 e 2020.2, na forma do anexo, parte integrante
desta Resolução.
CAPÍTULO I
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DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 3º A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) autoriza os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
(PPGs) a realizarem suas a vidades acadêmicas/le vas, por meio de plataformas e ferramentas tecnológicas, caracterizadas como
a vidades acadêmicas remotas (mediadas por recursos tecnológicos) ou de forma híbrida (presencial e remota).
§ 1º A opção pela realização de a vidades de forma híbrida (presencial e remota) no âmbito dos cursos de pós-graduação
stricto sensu da Unilab deve estar embasada na análise das condições sanitárias no contexto das medidas preven vas a COVID-19 no
Ceará e nos municípios sede dos campi da Unilab.
§ 2º O cumprimento rigoroso de todos os itens do Plano de Biossegurança da Unilab é condição indispensável para a
realização de a vidade le va presencial de qualquer natureza (ensino, pesquisa e extensão).
§ 3º Respeitadas as especiﬁcidades e par cularidades das áreas e cursos/programas em funcionamento, será facultada
aos colegiados dos cursos de mestrado a decisão de adotar ou não a vidades híbridas (presenciais e remotas) no período le vo 2020.2
mediante jus ﬁca va da necessidade e formalização da decisão junto à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).
Art. 4º A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) estabelecerá calendário especíﬁco referente às a vidades
acadêmicas remotas correspondentes ao período le vo 2020.1 e a vidades acadêmicas remotas ou híbridas (presenciais e remotas),
correspondentes ao período le vo 2020.2.
§ 1º Para todos os efeitos, os prazos estabelecidos no calendário acadêmico aprovado pela Resolução Consepe nº 39, de
16 de setembro de 2020, ﬁcam ampliados até maio de 2021, para cumprimento das a vidades acadêmicas remotas ou híbridas,
correspondentes aos períodos le vos 2020.1 e 2020.2.
§ 2º Será garan da a extensão do tempo regular de integralização curricular e prazo de conclusão dos discentes com
matrícula a va, no período le vo 2020.1, nos cursos stricto sensu, pelo mesmo período em que ﬁcaram suspensas as a vidades
acadêmicas.
Art. 5º Os Programas de Pós-Graduação em Associação ou em Rede com outras Ins tuições de Ensino Superior poderão
ter calendários especiais deﬁnidos, conforme o diálogo estabelecido entre as universidades envolvidas.
Art. 6º A Unilab, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Ins tuto de Educação a Distância (IEAD) e a PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), promoverão cursos de formação dos docentes, técnicos e estudantes para u lização
das ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação, mediante inscrição faculta va pelos interessados.

caput.

Parágrafo único. O reinício das a vidades acadêmicas remotas não está condicionado ao processo forma vo referido no

CAPÍTULO II
DAS AULAS E DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
Art. 7º Os Programas de Pós-Graduação podem u lizar a Turma Virtual do Sistema Integrado de Gestão de A vidades
Acadêmicas (SIGAA) e/ou outras plataformas de sua opção para a realização das a vidades acadêmicas, dentre outras ferramentas
aprovadas pelo colegiado do curso e, posteriormente, informadas à PROPPG.
Art. 8º O docente poderá decidir pelo formato mais adequado de suas aulas, levando-se em consideração o contexto de
pandemia e os conteúdos do componente curricular a ser ministrado, podendo realizar a vidades remotas síncronas e assíncronas ou
híbridas (presencial e remota), conforme condições estabelecidas nesta resolução.
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§ 1º A vidades síncronas são aquelas que demandam a par cipação dos/as estudantes e docentes, no mesmo ambiente
virtual, conectados simultaneamente por meio de webconferências, chats, grupo de discussão, por ferramentas virtuais.
§ 2º Em caso de o docente optar por ferramentas síncronas, recomenda-se a gravação e a disponibilização das a vidades,
para que não ocorra a exclusão de discente que não possa acompanhar o momento síncrono.
§ 3º A vidades assíncronas são aquelas que dispensam a conexão simultânea entre docentes e estudantes, por meio de
espaços como fóruns, estudos individualizados, construção de resenhas ou resumos, leituras de textos, ar gos, livros, resolução de lista
de exercícios ou lista de discussão, vídeo aulas, podcast, entre outras.
§ 4º Cabe aos/as docentes disponibilizar aos/as estudantes materiais de estudo compa veis com as a vidades
pedagógicas domiciliares, sem ônus para a Unilab, devendo citar e referenciar todas as fontes u lizadas.
§ 5º O material de estudo disponibilizado semanalmente (lista de exercícios, notas de aula, textos, vídeos, entre outros)
deverá ser compa vel com a carga horária assíncrona, semanal, do componente curricular.
§ 6º Em caso de adoção de algum po de a vidade presencial associada às a vidades remotas, a exemplo de prá cas
proﬁssionais, pesquisa em laboratório entre outras, o docente responsável e a Coordenação de curso se incumbirão de garan r junto a
universidade o cumprimento dos trâmites administra vos necessários e dos protocolos de segurança estabelecidos no Plano de
Biossegurança.
Art. 9º O docente poderá deﬁnir os melhores mecanismos de avaliação das disciplinas, considerando-se o contexto de
pandemia e os recursos tecnológicos usados ao longo das aulas.
Art. 10. Nas aulas remotas, o registro de frequência dos discentes poderá ser efetuado a par r da presença destes nos
encontros síncronos e/ou na entrega de a vidades assíncronas, caso estas sejam solicitadas pelo docente na Turma Virtual do SIGAA ou
outra plataforma.
Art. 11. A consolidação ﬁnal da disciplina será feita pelo(s) docente(s), obrigatoriamente, por meio do lançamento da
frequência e das notas no SIGAA, seguindo o calendário deﬁnido pela PROPPG e aprovado pelos órgãos colegiados superiores.
CAPÍTULO III
DA OFERTA DE DISCIPLINAS E DAS MATRÍCULAS
Art. 12. Os Programas de Pós-Graduação podem manter os Componentes Curriculares do Calendário Presencial previsto
no semestre 2020.1, caso os colegiados dos cursos entendam que as disciplinas ofertadas possam ser ministradas por meio de
aprendizagem mediada por recursos tecnológicos.
§ 1º Em caso de con nuidade das mesmas disciplinas ofertadas no semestre le vo 2020.1, as aulas presenciais já
ministradas serão consideradas na contagem da carga horária da turma, devendo o docente reiniciar as a vidades acadêmicas no
formato remoto, seguindo o novo calendário.
§ 2º Em caso de con nuidade das disciplinas já ofertadas, exclusivamente no período 2020.1, os estudantes já estão
automa camente matriculados.
§ 3º A decisão sobre a oferta dos estágios obrigatórios será tomada em conjunto pelos/as orientadores/as e as
Coordenações de Curso, de acordo com os limites e possibilidades oferecidos pelo campo, a análise das condições sanitárias e, no caso
na área de saúde, a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pela concedente.
§ 4º Cabe ao Colegiado do Curso avaliar a adequação dos estágios e das a vidades prá cas ao formato híbrido
(presencial e remoto).
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296170&infra_sistema…

4/11

29/03/2021

SEI/UNILAB - 0257225 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE

§ 5º A oferta de disciplinas para o semestre 2020.2 será realizada de forma regular conforme previsto no Projeto
Pedagógico do Curso e Calendário da pós-graduação stricto sensu da Unilab.
Art. 13. Novas disciplinas e a vidades, constantes no PPC do curso e que não estavam previstas poderão ser ofertadas
exclusivamente na oferta de 2020.1, e realizadas seguindo-se o Calendário de a vidades remotas deﬁnido pela PROPPG e as
deliberações dos colegiados de curso.
§ 1º Cabe à Coordenação do Curso organizar a oferta das turmas e disciplinas no SIGAA, bem como deﬁnir a quan dade
de vagas disponíveis.
§ 2º A carga horária da nova disciplina constante no PPC do curso deverá ser cumprida dentro do prazo estabelecido no
calendário especíﬁco referente às a vidades acadêmicas remotas, correspondentes a retomada do período 2020.1.
§ 3º As matrículas de discentes nas novas disciplinas, ofertadas exclusivamente no semestre 2020.1 deverão ser
realizadas pelas coordenações dos cursos mediante anuência do discente, seguindo-se o Calendário de a vidades remotas deﬁnido pela
PROPPG e as deliberações dos colegiados de curso.
§ 4º As matrículas de discentes nas disciplinas ofertadas no semestre 2020.2 deverão seguir o trâmite regular conforme
datas estabelecidas no calendário.
§ 5º A matrícula dos estudantes calouros ingressantes no semestre le vo 2020.2 serão organizadas pelas Coordenações
de Curso em colaboração com a Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), devendo ocorrer preferencialmente de forma
on-line.
Art. 14. Para o caso das disciplinas que serão realizadas de forma híbrida (presencial e remota) os professores
responsáveis deverão se cer ﬁcar das condições da realização das a vidades e seguir todos os protocolos de segurança, os quais
atendam a todas as determinações das autoridades universitárias, civis e sanitárias, além de medidas estritas de precaução e controle.
§ 1º Os docentes responsáveis pelas disciplinas do semestre 2020.1 deverão entrar em contato, de forma antecipada, até
3 dias úteis antes da a vidade, com a Coordenação de Pós-Graduação via e-mail ins tucional (cpg@unilab.edu.br), comunicando o uso
dos espaços e informando os horários de entrada e provável saída, assim como os nomes completos das pessoas que forem precisar
adentrar nos campi.
§ 2º A Coordenação de Pós-Graduação entrará em contato com os órgãos responsáveis, sempre que necessário e/ou
solicitado, para que seja garan do o acesso às áreas do campus.
§ 3º O acesso somente será garan do aos envolvidos na disciplina, autorizados pela gestão, que deverão realizar a devida
iden ﬁcação para acesso ao local.
§ 4º A realização das a vidades do semestre 2020.2 de forma híbrida (presencial e remota) acontecerá de acordo com o
previsto no parágrafo § 6º do art 8º desta resolução.
Art. 15. A realização das a vidades remotas ou híbridas (presencial e remota) só será creditada para o discente que
es ver devidamente matriculado no SIGAA, nos prazos e na forma estabelecida no respec vo calendário de matrícula.
§ 1º Os discentes obrigatoriamente devem estar matriculados em pelo menos uma disciplina ou a vidade, para garan r a
manutenção do vínculo com o Programa de Pós-Graduação.
§ 2º Os discentes poderão solicitar ajustes e trancamentos das disciplinas, levando-se em consideração os prazos
estabelecidos pelo Calendário de a vidades remotas deﬁnidos pela PROPPG e aprovado pelos órgãos colegiados superiores.
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CAPÍTULO IV
DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DAS DEFESAS REMOTAS
Art. 16. O exame de qualiﬁcação e as defesas de Mestrado devem ser realizados preferencialmente de forma não
presencial, por acesso remoto, e de acordo com as seguintes normas:
I - o(a) Coordenador(a) de curso/programa e o(a) orientador(a) decidirão sobre a necessidade de a qualiﬁcação/defesa da
dissertação ser realizada de modo presencial ou remoto;
II - os membros da banca devem ser contatados pelo orientador/aluno. A data e horário do evento, assim como a
metodologia da arguição devem ser acordados com antecedência e combinados com os membros da banca, que deverão dispor dos
meios para tal;
III - a coordenação de curso deverá providenciar toda a documentação de qualiﬁcação/defesa a ser preenchida e enviada
para a banca com antecedência. Os documentos serão os mesmos previstos no Regimento Geral da Pós-Graduação stricto sensu da
Unilab e no Sistema Integrado de Gestão de A vidades Acadêmicas (SIGAA);
IV - para a realização da banca, pode ser usado sistema de videoconferência, ou outro suporte eletrônico equivalente que
permita reuniões remotas e possibilite que todos os membros da banca vejam e ouçam a apresentação do aluno. Por conta do
isolamento social, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, no semestre le vo 2020.1, a PROPPG não disponibiliza ambiente
para estas a vidades, de modo que todos deverão estar em suas próprias residências;
V - cada membro da banca, par cipante na condição de avaliador, deve enviar ao presidente da comissão examinadora
parecer por escrito acerca da dissertação apresentada, 1 (um) dia antes da data da defesa, conforme Resolução ad referendum Consepe
nº 38, de 22 de novembro de 2019, alterada pela Resolução ad referendum Consepe nº 21, de 29 de junho de 2020 e, reeditada com
alterações ad referendum pela Resolução Consepe nº 22, de 29 de junho de 2020;
VI - as sessões de qualiﬁcação/defesa por videoconferência, ou outro suporte eletrônico equivalente que permita
reuniões remotas, deverão ser realizadas, preferencialmente, em plataformas que permitam o acesso ao público externo. As fases de
apresentação e arguição devem ser abertas ao público externo, enquanto a fase de julgamento deve ser realizada em sessão secreta. No
momento de apresentação e arguição, recomenda-se que apenas o detentor da palavra esteja com microfone e vídeo ligados, cabendo
ao presidente as deﬁnições de tempo e organização das falas;
VII - o presidente da banca deverá atestar na Ata de Defesa/Qualiﬁcação, obrigatoriamente, que a sessão foi realizada por
meio de videoconferência ou por outro suporte eletrônico equivalente que permite reunião síncrona, citando o(s) nome(s) do(s)
par cipante(s) remotos na Ata;
VIII - no caso de par cipação de todos os membros da comissão examinadora ser por meio de videoconferência, ou
outros recursos tecnológicos, a Ata poderá ser assinada pelo presidente da comissão examinadora no local de sua assinatura e, no local
da assinatura dos demais membros da comissão, deve-se registrar: “par cipação por videoconferência”;
IX - o texto do relatório da Defesa Remota, onde deverá constar data, mídia de videoconferência, horário de início e de
ﬁnalização da defesa, a ordem de arguição pelos membros da banca, será preenchido pelo presidente da banca após o encerramento da
sessão. Este relatório deverá fazer parte da Ata de defesa, ou anexado a esta, devendo ser assinada pelo presidente da comissão
examinadora no local de sua assinatura e, no local da assinatura dos demais membros da comissão, pode-se registrar: “par cipação por
videoconferência”, assim como no local da assinatura do aluno;
X - a folha de assinatura da dissertação pode ser assinada e digitalizada por cada membro da banca de forma a garan r a
legibilidade do documento;
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XI - quaisquer documentos adicionalmente requeridos pelos Programas de Pós-Graduação, como registro de presença,
entre outros, deverão seguir os mesmos procedimentos de coleta de assinaturas deste documento;
XII - os documentos sicos da qualiﬁcação/defesa, devidamente assinados, devem ser entregues pelo presidente da
banca à Coordenação do Curso/Programa logo que as medidas de isolamento social sejam suspensas;
XIII - no caso de realização de sessão de qualiﬁcação/defesa de forma híbrida (presencial e remota), o Coordenador(a) de
curso deverá u lizar preferencialmente a infraestrutura do curso/programa e da Unilab. Excepcionalmente, poderá ser u lizado outro
espaço ins tucional adequado, externo a Unilab.
Parágrafo único. Conforme estabelecido no Regimento Geral da Pós-Graduação, caso a dissertação envolva registro de
propriedade intelectual, o processo de depósito, devidamente instruído pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unilab, deve ser
realizado antes da defesa pública.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17. Os casos omissos serão tratados de forma conjunta pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e
os colegiados dos Cursos/Programas de Pós-Graduação.

Art. 18. Fica revogada a Resolução Consepe nº 48, de 17 de novembro de 2020.
Art. 19. 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 29/03/2021, às 14:15, 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 0257225 e o código CRC E460A97D.

ANEXO À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 66, DE 29 DE MARÇO DE 2021

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU PARA SEMESTRE LETIVO DE 2020
DATAS DO CALENDÁRIO ANTES DA PANDEMIA (COVID-19)

Data

Procedimento

06 a 17/01/2020

Divulgação da Lista de oferta de novas disciplinas para o Semestre 2020.1
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27
31/01/2020

a

Período de Matrícula acadêmica do semestre 2020.1 para os alunos veteranos

03 a 07/02/2020

Período de Matrícula ins tucional e acadêmica do Semestre 2020.1 para os alunos calouros

10 a 14/02/2020

Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do Curso

10 a 14/02/2020

Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2020.1 na Plataforma SUCUPIRA pelo(a) coordenador(a) do
curso

02/03/2020

Início do Semestre Le vo 2020.1

17/03/2020

Suspensão do Calendário Acadêmico da Pós-Graduação em decorrência da pandemia da Covid-19

DATAS DA RETOMADA DO CALENDÁRIO LETIVO 2020.1 DE FORMA REMOTA (MEDIADO POR RECURSOS TECNOLÓGICOS)

Data

Procedimento

07 a 11/08/2020

Divulgação da Lista de oferta de novas disciplinas para o Semestre 2020.1

13 e 14/08/2020

Período de Matrícula acadêmica das novas disciplinas pela Coordenação do Curso

17 a 18/08/2020

Ajuste das matrículas em disciplinas

20 a 21/08/2020

Homologação do ajuste das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do curso

24/08/2020

Retomada do Semestre Le vo 2020.1 (de modo remoto)

03 a 31/08/2020

Período para alterações de rubrica do recurso PROAP/2020

05 a 30/09/2020

Mudança de Área Básica/ Área de Avaliação/Modalidade

14 a 18/09/2020

Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2020.1

14 a 18/09/2020

Período de realização de exames de proﬁciência

21 a 25/09/2020

Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2020.1 pelo orientador do curso

02/12/2020

Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele vo com entrada em 2020.2

03/12/2020

Término do Semestre Le vo 2020.1

04 a 07/12/2020

Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

08 a 11/12/2020

Consolidação das notas no SIGAA

14 a 18/12/2020

Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o Semestre 2020.2

DATAS DO CALENDÁRIO LETIVO 2020.2 DE FORMA REMOTA, (MEDIADO POR RECURSOS TECNOLÓGICOS) OU HÍBRIDA

Data

Procedimento

06 a 08/01/2021

Período de Matrícula acadêmica do semestre 2020.2 para os alunos veteranos (SIGAA)

11 a 13/01/2021

Período de Matrícula ins tucional e acadêmica do Semestre 2020.2 para os alunos calouros (on-line)

14 e 15/01/2021

Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do curso
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18/01/2021

Início do Semestre Le vo 2020.2 (remoto/híbrido)

18 a 21/01/2021

Ajuste das matrículas em disciplinas

08 a 12/02/2021

Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2020.2 na Plataforma SUCUPIRA pelo(a) coordenador(a)
do curso

01 a 04/03/2021

Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2020.2

08 a 10/03/2021

Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2020.2 pelo orientador do
curso

30/04/2021

Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele vo com entrada em 2021.1

14/05/2021

Término do Semestre Le vo 2020.2 do Curso de Mestrado Associado em Antropologia UNILAB/UFC

17/05/2021 a 20/05/2021

Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA do Curso de Mestrado Associado em Antropologia
UNILAB/UFC

21/05/2021 a 24/05/2021

Consolidação das notas no SIGAA do Curso de Mestrado Associado em Antropologia UNILAB/UFC

28/05/2021

Término do Semestre Le vo 2020.2

01 a 04/06/2021

Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

07 e 08/06/2021

Consolidação das notas no SIGAA

15 a 18/06/2021

VII Semana Universitária da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB) - 2020

Quan ﬁcação dos dias le vos para o semestre 2020.1

2020.1 (ano 2020)
Mês

Quan dade de dias le vos

Janeiro

00

Fevereiro

00

Março

13

Abril

00

Maio

00

Junho

00

Julho

00

Agosto

07

Setembro

25

Outubro

24

Novembro

24

Dezembro

03

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296170&infra_sistema…

9/11

29/03/2021

SEI/UNILAB - 0257225 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE

Total

96

Quan ﬁcação dos dias le vos para o semestre 2020.2

2020.2 (ano 2021)
Mês

Quan dade de dias le vos

Janeiro

12

Fevereiro

20

Março

26

Abril

22

Maio

25

Total

105

Quadro dos dias não le vos, pontos faculta vos e feriados oﬁciais de 2020

Dia

Mês

Evento

01

Janeiro

Confraternização Universal (Feriado nacional)

24

Fevereiro

Segunda-feira de Carnaval (Ponto faculta vo)

25

Fevereiro

Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

26

Fevereiro

Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta vo)

19

Março

Feriado de São José (Feriado estadual/CE)

25

Março

Data Magna (Feriado estadual/CE)

10

Abril

Sexta-feira da Paixão (Feriado nacional)

21

Abril

Dia de Tiradentes (Feriado nacional)

01

Maio

Dia do Trabalhador (Feriado nacional)

11

Junho

Corpus Chris (Feriado nacional)

29

Junho

Data Maior da Cidadania Franciscana (Feriado municipal/Campus dos Malês/BA)

02

Julho

Independência da Bahia (Feriado estadual/Campus dos Malês/BA)

07

Setembro

Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional)

04

Outubro

Dia de São Francisco de Assis (Feriado municipal/Campus dos Malês/BA)

12

Outubro

Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15

Outubro

Dia do Professor (Dia não le vo)
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28

Outubro

Dia do Servidor Público

02

Novembro

Dia de Finados (Feriado nacional)

15

Novembro

Proclamação da República (Feriado nacional)

24

Dezembro

Véspera de Natal (Ponto faculta vo)

25

Dezembro

Natal (Feriado nacional)

31

Dezembro

Véspera de ano novo (Ponto faculta vo)

Quadro dos dias não le vos, pontos faculta vos e feriados oﬁciais de 2021

Dia

Mês

Evento

01

Janeiro

Confraternização Universal (Feriado nacional)

15

Fevereiro

Segunda-feira de Carnaval (Ponto faculta vo)

16

Fevereiro

Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

17

Fevereiro

Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta vo)

25

Março

Data Magna (Feriado estadual/CE)

02

Abril

Sexta-feira da Paixão (Feriado nacional)

21

Abril

Dia de Tiradentes (Feriado nacional)

01

Maio

Dia do Trabalhador (Feriado nacional)

Observação: Em caráter excepcional, os cursos de mestrado desenvolvidos em associação ou redes com outras ins tuições podem, de acordo com o
disposto nos respec vos regimentos, realizar adequações nas datas e períodos previstos neste Calendário.

Referência: Processo nº 23282.509963/2019-79

SEI nº 0257225
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 16, de 29 de março de 2021-UNILAB
Dispõe sobre a designação, competências e a vidades dos agentes de compras e contratações no âmbito da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira.
O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 415, de 26 de maio de 2017, publicada no Diário Oﬁcial da União (D.O.U.) em 29/05/2017, considerando as competências delegadas pela Portaria GR Nº 1.063, de 01 de
outubro de 2018, no uso das suas atribuições, resolve:

Art. 1º Essa Portaria dispõe sobre a designação, competências e a vidades dos agentes de compras e contratações no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Adro-Brasileira (Unilab).
Art. 2º Os Agentes de Compras e Contratações da Unilab terão como competências e a vidades:
I - estabelecer contato direto com o setor administra vo e técnico buscando a eﬁciência da compra ou contratação;
II - acompanhar o processo de aquisição a par r de sua unidade e estabelecer uma ponte entre esta e o setor administra vo;
III - atuar como Integrante da área Demandante, ou papel similar conforme norma zação interna ou externa, nos processos de compras e contratações da qual é o agente;
IV - assinar os Termos de Referência ou Projetos Básicos elaborados pela Unidade em que representa o Agente de Compras e Contratações, caso contratação não se enquadre em norma vos vigentes;
V - se fazer presente nas reuniões, encontros e capacitações promovidas pelas unidades de licitações da Unilab ou capacitação indicada acerca dos procedimentos inerentes à compra e contratação no âmbito da Unilab;
VI - conduzir os ajustes, como integrante da área demandante, na documentação rela va aos processos de compras e contratações da Unidade na qual é o agente, quando não se ver norma vo interno ou externo;
VII - promover o planejamento das compras e contratações rela vas aos objetos de necessidade e interesse da Unidade na qual é o agente;
VIII - promover a execução do Plano Anual de Compras, no que se referir ao planejamento da Unidade na qual é agente;
XIX - atualizar con nuamente o Gestor da Unidade Demandante, responsável pela execução do Calendário em sua unidade, quanto às ações realizadas em relação à fase de planejamento da contratação.
§1º A atuação do Agente de Compras como Integrante Demandante nos processos de contratação não exime do Gestor da Unidade, conforme o caso, a indicação de servidor adicional para colaboração junto ao primeiro.
§2º Aplica-se a relação direta do Agente de Compras com o papel do Integrante Demandante nos processos de aquisição e contratação, especialmente na fase de planejamento, em todos os pos de contratações, como Material, Serviços Comuns, Serviços de Engenharia e Soluções de TIC.
Art. 3º A atuação dos Agentes de Compras é supervisionada pelo Gestor da Unidade Demandante, a qual atesta concordância dos documentos elaborados no processo de contratação e responde solidariamente sob os atos executados.
Art. 4º Sempre que possível e mediante disponibilidade de pessoal, as Unidades Demandantes deverão abster-se de nomear o referido agente para as funções cumula vas de:
I. Fiscal administra vo tular da contratação;
II. Gestor administra vo tular da contratação.
Art. 5º Representam os agentes de compras e contratações desta Universidade, por Unidade, os seguintes membros (servidores efe vos), sob a presidência do primeiro (ANEXO I).
Art. 6º Revogar a Portaria Proad nº13, de 11 de fevereiro de 2021.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor em 1º de abril de 2021 e terá validade de 01 (um) ano.
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO TEIXEIRA RAMOS, PRÓ-REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 29/03/2021, às 11:28, 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 0257262 e o código CRC 3B802F84.

ANEXO I
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Ref. Nome completo do servidor

Nº do SIAPE CPF

01 Rafaelle Oliveira Lima

3045874

054.541.733-39 AACC

rafaelle.lima@unilab.edu.br

02 Lanna Moreira da Silva

3214674

073.961.573-40 AACC

lannamdasilva@unilab.edu.br

03 Aristides da Rocha Barbosa

2219723

997.658.373-72 SECOM

aristidesbarbosa@unilab.edu.br

04 Emmanuel Nogueira Ribeiro

2164244

423.736.113-68 SECOM

emmanuel@unilab.edu.br

05 Lucas Daniel de Mont'alverne Monteiro

2332919

097.542.174-32 CSO-DIMOP lucasmonteiro@unilab.edu.br

06 Mário Ronney Costa da Silva

2220420

07 Natália Caldas Martins Sales

2211190

618.257.193-49 DAN

natalia@unilab.edu.br

08 Nágela Martins Oliveira Aguiar

2121759

665.551.123-00 DAN

nagela@unilab.edu.br

09 Dionir Viana Correia Lima

2234405

004.657.243-02 DIVTRANS dionir.lima@unilab.edu.br

10 Elano Arruda de Oliveira

2151316

028.791.843-20 DIVTRANS elanoarruda@unilab.edu.br

11 Marcelo Ribeiro de Albuquerque

2320220

231.829.973-00 DP

marcelo.ribeiro@unilab.edu.br

12 Emanuel Kleber Porto Soares

2220166

669.486.903-78 DRCA

kleberporto@unilab.edu.br

13 Fabio Paulino de Oliveira

1944139

010.607.114-94 DRCA

fabio@unilab.edu.br

14 Ana Elita Andrade Manso

1948293

494.859.973-53 DSIBIUNI

anaelita@unilab.edu.br

15 Reginaldo Silva dos Anjos

2167615

666.598.253-04 DTI

reginaldo.anjos@unilab.edu.br

16 Francisco Kleber Rodrigues de Castro

1115146

801.771.313-49 DTI

kleber@unilab.edu.br

17 Débora Menezes da Costa

3051900

003.235.243-38 ICEN

deboramenezes@unilab.edu.br

18 Tatyane Bandeira Barros

2211267

005.913.293-01 ICEN

tatyanebarros@unilab.edu.br

19 Francisca Mariana Rufino de Oliveira Silva 2268244

010.487.843-63 ICS

marianarufino@unilab.edu.br

20 Fernanda Gisele Silva dos Santos

2268580

640.782.053-72 ICS

fernanda.santos@unilab.edu.br

21 Henrique Pinho Oliveira

1875973

975.658.063-15 IDR

henrique.p@unilab.edu.br

22 Fernanda Nascimento Rodrigues

2350394

034.499.723-59 IDR

fernandarodrigues@unilab.edu.br

23 Lourenço Marreiros Castelo Branco

2150836

035.098.233-66 IDR-PIROÁS lourenco.marreiros@unilab.edu.br

24 Erasto Gonçalves de Oliveira

2215754

026.228.653-09 IDR-PIROÁS erasto@unilab.edu.br

25 Ana Kátia de Sousa Braz

1879342

613.528.373-15 IEDS

anakatia@unilab.edu.br

26 Caike Damião Nascimento Silva

2234423

604.124.133-45 IEDS

caikedamiao@unilab.edu.br

27 Marilene Alves da Silva V. Rodriguez

2180355

447.853.723-20 PROEX

marilenealves@unilab.edu.br

28 Itamir Vieira

3210279

051.921.474-92 PROEX

itamir.vieira@unilab.edu.br

764.030.253-68

Unidade

E-mail

CSO-DIMOP marioronney@unilab.edu.br
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29 Pedro Henrique Rodrigues

2220182

526.011.292-04 PROINST

pedrohenrique@unilab.edu.br

30 Diego Oliveira Lima

3210314

034.745.393-70 PROINST

diegooliveiralima@unilab.edu.br

31 Valéria Jane Jacome Fernandes

1696481

053.104.634-61 COASE

valeria@unilab.edu.br

32 Adriana Rodrigues Rocha

2033419

294.604.093-34 COASE

adricarrocha@unilab.edu.br

33 Jonh Wesley Lopes da Silva

2155112

034.040.983-58 PROPLAN

jonhwesley@unilab.edu.br

34 Elvis Andrade de Araújo

2157932

034.372.903-20 PROPLAN

elvisandrade@unilab.edu.br

35 Patrício Trajano Rocha

2181928

934.020.663-00 PROPPG

patricio@unilab.edu.br

36 Larissa Albuquerque dos Santos

2219722

604.060.963-09 SDP

larissasantos@unilab.edu.br

37 Ana Kétilla do Amaral Cavalcante

2180457

604.143.513-98 SDP

ketillacavalcante@unilab.edu.br

38 Sâmia de Sousa Oliveira

1810843

036.013.513-74 SECEP

samiadesousa@unilab.edu.br

39 Francisca Sidma Ferreira de Souza

1931376

990.084.593-53 SECEP

sidma@unilab.edu.br

40 Michael Pablo França Silva

2357933

046.638.654-02 SGP

michaelfranca@unilab.edu.br

41 Sandriely Sonaly Lima Oliveira

3210412

090.159.354-08 SGP

sandrielyoliveira@unilab.edu.br

42 Lisiane Martins de Macedo

2219883

004.527.403-71 ICSA

lisiane@unilab.edu.br

43 Itelvina Elias Silvestre

2236118

054.173.223-42 ICSA

44 Rosymeury Barbosa dos Santos

2320977

803.366.393-68 IH

rosymeury@unilab.edu.br

45 Carlos Henrique Lopes Pinheiro

2079646

797.910.003-44 IH

carlos.henrique@unilab.edu.br

Referência: Processo nº 23282.402513/2020-90

itelvinaelias@unilab.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
REITORIA

PORTARIA REITORIA Nº 099, DE 29 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a alteração na designação de
servidores para realização das etapas
de exame, consolidação ou revogação dos
atos norma vos previstos no Decreto nº
10.139/2020.
O REITOR, PRO TEMPORE, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de
julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e a Portaria nº 328, de 10 de março de 2020,
publicada no DOU de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;
Considerando o que estabelece o Decreto Nº 10.139, de 28 de novembro de 2019;
Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.408683/2020-88, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados, sob a coordenação do primeiro, para a
realização das etapas de exame, consolidação ou revogação dos Atos Norma vos publicados por meio da
Portaria Reitoria nº 411, de 30 de setembro de 2020, da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira:
MEMBROS

REPRESENTAÇÃO

Antônio Adriano Semião Nascimento

Superintendência de Gestão de Pessoas

Fabiana Pinto de Almeida Bizarria

Superintendência de Gestão de Pessoas

Irany Rodrigues Barbosa

Gabinete da Reitoria

Josely dos Santos Alves

Gabinete da Reitoria

Tecla Lorena Albuquerque da Silva

Pró-Reitoria de Administração

Ana Ke lla do Amaral Cavalcante

Pró-Reitoria de Administração

Itamir Vieira

Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura

Paulo Roberto Pinheiro Silva Junior

Coordenação de Logís ca/ Pró-Reitoria de Administração

Paula Andrezza Pinheiro de Sousa Medeiros

Pró-Reitoria de Planejamento
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Sara Suhe Camelo

Ins tuto de Ciências Exatas e da Natureza

Jose Verissimo do Nascimento Filho

Pró-Reitoria de Graduação

Talita Mara Mar ns da Silva

Sistema de Bibliotecas da Unilab

Thiago Campos dos Santos

Diretoria do Campus dos Malês

Isabela Nascimento dos Santos

Diretoria do Campus dos Malês

Adriana de Melo Barros

Ouvidoria

Arnaldo Fernandes Nogueira

Corregedoria

João Felipe Rodrigues do Nascimento

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior

Danyelle de Lima Teixeira

Ins tuto de Educação Aberta e a Distância

Lucas Lucena da Silva

Ins tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável

Itelvina Elias Silvestre

Ins tuto de Ciências Sociais Aplicadas

Art. 2º As diretrizes para revisão e consolidação dos atos norma vos da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira estão dispostas na Portaria Reitoria nº 033, de 04 de
fevereiro de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par r de sua assinatura, revogando, a par r desta data, a
Portaria Reitoria nº 083, de 16 de março de 2021.

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor
Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
29/03/2021, às 15:35, 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 0257425 e o
código CRC 9EB18354.

Referência: Processo nº 23282.408683/2020-88

SEI nº 0257425

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=296395&infra_sistema=…

2/2

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

SUPERINTENDÊNCIA
DE GESTÃO DE
PESSOAS

Boletim de Serviço da Unilab | Ano III – Nº 56 |27 de agosto de 2019

23/03/2021

SEI/UNILAB - 0255045 - Portaria SGP

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 163, de 22 de março de 2021-UNILAB
Dispõe sobre progressão por capacitação
do servidor MARCOS MORAES DA SILVA.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018,
publicada no Diário Oﬁcial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências
delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de 07/08/2018, no
uso das atribuições a ele conferidas,
Considerando o teor do processo n° 23804.000505/2021-57
RESOLVE:
Art.1º - Conceder ao servidor técnico-administra vo MARCOS MORAES DA SILVA, matrícula SIAPE
n° 3157858, ocupante do cargo de Assistente em Administração, progressão por capacitação proﬁssional,
do nível 3 para o nível 4 de capacitação, nível de classiﬁcação D, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de
12 de janeiro de 2005.
Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par r de 22 de março de 2021.
Publique-se.
Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 23/03/2021, às 07:38, 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 0255045 e
o código CRC 42E0B1CA.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=293734&infra_sist…
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SEI nº 0255045
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SEI/UNILAB - 0255048 - Portaria SGP

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 165, de 22 de março de 2021-UNILAB
Dispõe sobre progressão de servidor por
mérito proﬁssional.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de 07/08/2018, e a nº 906, de
09/08/2018, publicada no DOU nº 156 de 14/08/2018 no uso das atribuições conferidas,
Considerando o teor do Processo n. 23282.004045/2021-72
RESOLVE:
Art.1º - Conceder ao servidor técnico-administra vo PAULO FERNANDO CARNEIRO FREITAS, matrícula
SIAPE n° 1497862, progressão por mérito proﬁssional, do padrão de vencimento 04 para o padrão 05,
nível de classiﬁcação E, de acordo com o Art. 10 e 10-A da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as
resoluções n° 02 e 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC, aos servidores
Técnico-Administra vos.
Art. 2° - Esta portaria conta seus efeitos a par r de 04 de março de 2021.
Publique-se.
Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 23/03/2021, às 07:38, 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 0255048 e
o código CRC D03505DE.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=293737&infra_sist…
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SEI/UNILAB - 0255361 - Portaria SGP

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 166, de 23 de março de 2021-UNILAB
Dispõe sobre homologação de estágio
probatório (Cons tuir comissão).

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da
Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018,
considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU
nº 183 de 07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão com objetivo de avaliar o desempenho referente ao período de estágio probatório
do servidor RÔMULO AMÂNCIO BASTOS OLIVEIRA, lotado na Pró-Reitoria de Graduação, matrícula
SIAPE: 3042560, de acordo com as informações presentes no processo n° 23282.012304/2018-33, e, ainda,
considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da lei 8.112/90.
Art. 2º A Comissão será integrada pelos membros abaixo indicados:
1. Natália Silva Athayde (Divisão de Desenvolvimento de Pessoal-SGP)
2. Antônia Cledevania Pinheiro (Serviço de Acompanhamento de Desempenho e Carreira-DDP)
3. Geranilde Costa e Silva (Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD)
Art. 3º Essa portaria conta seus efeitos a partir de sua assinatura.

Publique-se.

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=294080&infra_sist…
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Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 23/03/2021, às 16:16, 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 0255361 e
o código CRC 6C426453.

Referência: Processo nº 23282.012304/2018-33

SEI nº 0255361
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SEI/UNILAB - 0256479 - Portaria SGP

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 168, de 26 de março de 2021-UNILAB
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente IZABEL CRISTINA DOS
SANTOS TEIXEIRA.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oﬁcial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas,
Considerando o teor do processo n° 23282.001717/2021-98
RESOLVE:
Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente IZABEL CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA, matrícula SIAPE
nº 1159972, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Associado,
Classe D, nível I, para Professor Associado, Classe D, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012,
alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O cio Circular n. 53/2018MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.
Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par r de 26 de abril de 2021.
Publique-se.

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 26/03/2021, às 08:45, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=295329&infra_sist…
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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 0256479 e
o código CRC 5959A33A.

Referência: Processo nº 23282.001717/2021-98

SEI nº 0256479
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 169, de 26 de março de 2021-UNILAB
Dispõe sobre progressão de servidor por
tulação/incen vo à qualiﬁcação.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administrativo TÚLIO PINHEIRO MOURA, matrícula SIAPE
n° 018452930, ocupante do cargo de Engenheiro Eletricista, lotado na Pró-Reitoria de Administração PROAD, incentivo à qualificação no percentual de 52% (cinquenta e dois por cento) sobre o vencimento
básico, com base nos artigos 11 e 12 da Lei 11.091/05, e Anexo XVII da Lei 12.772/12.
Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a partir de 13 de fevereiro de 2021.
Publique-se.

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 26/03/2021, às 08:46, 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 0256480 e
o código CRC 4CBA6135.

Referência: Processo nº 23282.002540/2021-47

SEI nº 0256480
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 170, de 26 de março de 2021-UNILAB
Dispõe sobre aceleração da promoção da
servidora docente ANA PAULA RABELO E
SILVA.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oﬁcial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas,
Considerando o teor do processo n° 23282.002444/2021-07
RESOLVE:
Art.1º - Conceder ao servidor docente ANA PAULA RABELO E SILVA, matrícula SIAPE nº 1384492,
Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto II da Classe
A, para Professor Adjunto I da Classe C, em conformidade com o Art. 13 da Lei 12.772/2012, alterada
pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.
Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos legais a par r de 23 de janeiro de 2021 e efeitos ﬁnanceiros a
par r de 23 de fevereiro de 2021.
Publique-se.

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 26/03/2021, às 08:48, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=295331&infra_sist…
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0256481 e
o código CRC 4186D8E0.

Referência: Processo nº 23282.002444/2021-07

SEI nº 0256481
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