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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 69, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova  o número e a composição das
vagas a serem ofertadas pelo curso de
Mestrado em Estudos da Linguagem para o
ingresso de estudantes no semestre le�vo
2021.1.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.001772/2021-88,

 

RESOLVE:

 

 Art. 1º Aprovar o número e a composição das vagas a serem ofertadas pelo Mestrado em
Estudos da Linguagem para o ingresso de novos estudantes no semestre le�vo 2021.1.

 

Parágrafo único. Do total de  20 (vinte) vagas, 14 (quatorze) serão des�nadas para o
público em geral e 6 (seis) às ações afirma�vas e reservas de vagas.

 

Art. 2º As vagas ofertadas para polí�cas afirma�vas estarão condicionadas à aprovação da
matéria no Conselho Universitário (Consuni), podendo acontecer remanejamento de vagas para o público
em geral. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 12:53, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0267115 e
o código CRC A75E1A0C.

 

Referência: Processo nº 23282.001772/2021-88 SEI nº 0267115

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 70, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova o número e a composição de vagas
a serem ofertadas em processo sele�vo do
Programa de Pós-Graduação em Energia e
Ambiente da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab), para o ingresso de estudantes no
semestre le�vo 2021.1.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.003771/2021-78,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o número e a composição das vagas a serem ofertadas pelo Programa de
Pós-Graduação em Energia e Ambiente para o ingresso de novos estudantes no semestre le�vo 2021.1.

 

Parágrafo único. Do total de 18 (dezoito) vagas, 12 (doze) serão des�nadas para o público
em geral (ampla concorrência) e 6 (seis) às ações afirma�vas e reservas de vagas.

 

Art. 2º  As vagas ofertadas para polí�cas afirma�vas estarão condicionadas à aprovação da
matéria no Conselho Universitário (Consuni), podendo acontecer remanejamento de vagas para o público
em geral. 

 

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 12:57, conforme horário
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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 0267123 e
o código CRC A51EEF7C.

 

Referência: Processo nº 23282.003771/2021-78 SEI nº 0267123

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 71, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova o número e a composição das vagas
a serem ofertadas pelo curso de Mestrado
Interdisciplinar em Humanidades para o
ingresso de estudantes no semestre le�vo
2021.1.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.409326/2020-37,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o número e a composição das vagas a serem ofertadas pelo Mestrado
Interdisciplinar em Humanidades para o ingresso de novos estudantes no semestre le�vo 2021.1.

 

Parágrafo único. Do total de 16 (dezesseis) vagas, 9 (nove) serão des�nadas para o público
em geral e 7 (sete)  às ações afirma�vas e reservas de vagas.

 

Art. 2º A composição das vagas ofertadas para polí�cas afirma�vas estará condicionada à
aprovação da matéria no Conselho Universitário (Consuni), podendo acontecer remanejamento de vagas
para o público em geral. 

 

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 12:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0267137 e
o código CRC 374B816E.

 

Referência: Processo nº 23282.409326/2020-37 SEI nº 0267137

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 72, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução
nº 03/2018/CONSUNI, de 27 de março de
2018, que dispõe sobre a aprovação do
Projeto Pedagógico e do Regimento Interno
do Mestrado Profissional em Matemá�ca
em Rede Nacional (Profmat), vinculado ao
Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza
(ICEN) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.407171/2020-02,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Projeto Pedagógico e o
Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação stricto sensu:  Mestrado Profissional em Matemá�ca
em Rede Nacional (Profmat), vinculado ao Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN), da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), com oferta anual de 10
vagas, na modalidade semipresencial, situado no Campus de Auroras, Rua José Franco de Oliveira s/n,
Redenção CE, CEP: 62790-970.

 

Art. 2º Fica regovada a Resolução nº 03/2018/CONSUNI, de 27 de março de 2018. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 12:59, 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 0267145 e
o código CRC CF0894DC.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 72, DE 20 DE ABRIL DE 2021

CAPÍTULO I

 DA NATUREZA E OBJETIVOS

 

Art. 1º O Mestrado Profissional em Matemá�ca em Rede Nacional (Profmat) é um
programa de pós-graduação stricto sensu em Matemá�ca, reconhecido pelo Ministério da Educação
(MEC) e conduz ao �tulo de Mestre.

 

Art. 2º O Profmat tem como obje�vo proporcionar formação matemá�ca aprofundada e
relevante ao exercício da docência no Ensino Básico, visando dar ao egresso a qualificação cer�ficada
para o exercício da profissão do professor de Matemá�ca.

 

Art. 3º O Profmat é um curso semipresencial realizado por Ins�tuições de Ensino Superior
associadas em uma Rede Nacional, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). É
coordenado pela Comissão Acadêmica Nacional, que opera sob a égide da Diretoria da Sociedade
Brasileira de Matemá�ca (SBM), com apoio do Ins�tuto de Matemá�ca Pura e Aplicada (IMPA).

 

Parágrafo único. Na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab), a adesão ao Profmat está regulamentada pela Resolução nº 45/2016, de 10 de novembro de
2016, do Conselho Universitário (Consuni), mediante parecer da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPPG). O programa está vinculado ao Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN) e
conta com o suporte  do Ins�tuto de Educação a Distância (IEAD).

 

Art. 4º Na condição de ins�tuição associada ao Profmat compete à Unilab:

 

I - efe�var a matrícula ins�tucional e curricular dos candidatos selecionados para cursar o
Profmat na Unilab, conforme calendário acadêmico anual;

 

II - fornecer suporte �sico adequadamente aparelhado para execução do programa; e

 

III - emi�r o diploma de Mestre em Matemá�ca, uma vez cumpridos todos os requisitos
para conclusão desse curso, aos discentes regularmente matriculados no Profmat/Unilab.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE, DISCENTE E ORIENTAÇÕES

Seção I

Da Estrutura do Profmat na Unilab

 

Art. 5º O Profmat na Unilab obedecerá aos seguintes requisitos:

 

I - duração de 24 (vinte e quatro) meses;

 

II - obrigatoriedade do Exame Nacional de Qualificação;

 

III - obrigatoriedade do exame de Proficiência de Leitura Língua Estrangeira;

 

IV - obrigatoriedade da apresentação e defesa oral do trabalho de conclusão do curso. 

 

Parágrafo único. O discente ou orientador pode solicitar um acréscimo de até 6 (seis)
meses a Comissão Acadêmica Ins�tucional. Em casos excepcionais poderá prorrogar por um período
adicional de até 3 (três) meses.

 

Art. 6º A coordenação das a�vidades do Profmat/Unilab é composta pela Comissão
Acadêmica Nacional e pela Comissão Acadêmica Ins�tucional, responsáveis pelo gerenciamento do
curso.

 

Parágrafo único. A composição e as atribuições da Comissão Acadêmica Nacional estão
determinadas no Regimento Nacional do Profmat. 

 

Art. 7º A Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab é composta pelo(a)
Coordenador(a) Acadêmico(a) Ins�tucional, pelo(a) Vice-Coordenador(a) Acadêmico Ins�tucional, por
todos os docentes permanentes do programa e por representante(s) discente(s) do programa, sendo
este(s) eleito(s) pelos seus pares na proporção máxima de 15% (quinze por cento) do total de seus
membros.

 

§ 1º O(s) representante(s) discente(s) do programa serão eleito pelos discentes regulares
do programa para um mandato de 1 (um) ano, permi�da uma única recondução, por igual período.

 

§ 2º Para efeitos legais, a Comissão Acadêmica Ins�tucional Profmat/Unilab é equivalente
ao colegiado a que se referem o Estatuto e o Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da Unilab.

 

§ 3º A Comissão Acadêmica Ins�tucional Profmat/Unilab se reunirá ordinariamente a cada
trimestre e extraordinariamente por convocação do(a) Coordenador(a) Acadêmico(a) Ins�tucional ou por
solicitação da maioria de seus membros.
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Art. 8º A Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab é responsável por assegurar
a organização e o funcionamento do programa na Unilab, tendo as seguintes atribuições:

 

I - manter atualizada a documentação oficial, junto à Coordenação Acadêmica Nacional, da
designação da Comissão Acadêmica Ins�tucional;

 

II - coordenar a organização e execução de todas as ações e a�vidades do Profmat na
Unilab, incluindo o cumprimento da programação de cada disciplina;

 

III - credenciar e descredenciar os membros do corpo docente da Unilab no Profmat, em
consonância com as regras da Unilab e as Normas de Avaliação do Profmat;

 

IV - coordenar a aplicação na Unilab de todos os Exames Nacionais determinados pela
Coordenação Acadêmica Nacional, incluindo Exames Nacionais de Acesso e Exames Nacionais de
Qualificação;

 

V - definir, a cada período, as a�vidades curriculares de acordo a Normas Acadêmicas do
Profmat;

 

VI - organizar a�vidades complementares, tais como palestras e oficinas;

 

VII - organizar e inserir na Plataforma Sucupira da Capes, no Sistema de Controle
Acadêmico (SCA) e no sistema acadêmico vigente  as informações rela�vas à execução do Profmat na
Unilab, com vista à avaliação periódica do desempenho do Programa;

 

VIII - organizar, inserir e manter atualizadas as informações do Sistema de Gestão de Bolsas
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes);

 

IX - deliberar, com a aprovação de, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros, sobre o
prazo adicional de vinculação do discente ao curso, em conformidade, com inciso I, art. 5º deste
Regimento.

 

Art. 9º O(A) Coordenador(a) Acadêmico(a) Ins�tucional e o(a) Vice-Coordenador(a)
Acadêmico(a) Ins�tucional são membros permanentes do corpo docente do Profmat/Unilab com
doutorado e dedicação exclusiva e serão eleitos entre os membros permanentes do referido programa.

 

Parágrafo único. Os mandatos do(a) Coordenador(a) Acadêmico(a) Ins�tucional e do(a)
Vice-Coordenador(a) Acadêmico(a) Ins�tucional são de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual
período.

 

Art. 10. São atribuições do(a) Coordenador(a) Acadêmico(a) Ins�tucional:
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I - propor aos órgãos competentes providência para a melhoria do ensino e das a�vidades
per�nentes ao programa;

 

II - propor, para aprovação na Comissão Acadêmica Ins�tucional, a oferta de disciplinas em
cada período le�vo;

 

III - presidir as reuniões da Comissão Acadêmica Ins�tucional do Programa;

 

IV - encaminhar aos órgãos competentes da Unilab as propostas de modificação no
Regimento Interno e na Proposta Pedagógica do curso, após aprovação pela Comissão Ins�tucional do
Programa;

 

V - exercer o voto de qualidade nas reuniões da Comissão Acadêmica Ins�tucional;

 

VI - convocar eleição para o(a) Coordenador(a) e Vice Coordenador(a) Acadêmico(a)
Ins�tucional;

 

VII - submeter ao colegiado os processos de aproveitamento de componentes curriculares
 solicitados por alunos;

 

VIII - elaborar e encaminhar para a Capes o relatório das a�vidades anuais do programa de
pós-graduação;

 

IX - aprovar ad referendum, em casos de urgência, medidas que se imponham em matéria
de competência da coordenação, submetendo seu ato à ra�ficação da Comissão Acadêmica Ins�tucional
na primeira reunião subsequente; e

 

X - exercer as demais atribuições que se incluam, implícitas ou explicitamente, no âmbito
de sua competência.

 

§ 1º No impedimento do(a) Coordenador(a) Acadêmico(a) Ins�tucional, o(a) Vice-
Coordenador(a) Acadêmico(a) Ins�tucional assumirá suas atribuições legais.

 

§ 2º Na falta ou impedimento do(a) Coordenador(a) e do(a) Vice-Coordenador(a),
simultaneamente, a função de coordenador(a) será exercida pelo representante docente mais an�go do
colegiado em exercício do magistério superior na Unilab.

 

Seção II

Do Corpo Docente e da Orientação

 

Art. 11. O corpo docente do Profmat/Unilab é composto por docentes permanentes,
colaboradores e visitantes, que possuem doutorado em Matemá�ca ou Áreas afins que tenham formação
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acadêmica e experiência em ensino de Matemá�ca adequada aos obje�vos pedagógicos do programa.

 

Art. 12. O credenciamento e descredenciamento dos docentes no Profmat/Unilab dar-se-
ão:

 

I - por solicitação da Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab;

 

II - por inicia�va da Comissão Acadêmica Nacional, excepcionalmente.

 

§ 1º O credenciamento de Professor Permanente se dará a par�r de solicitação
circunstanciada de credenciamento do docente à Comissão Acadêmica Ins�tucional. O Professor
interessado deverá sa�sfazer os seguintes requisitos:

 

I - ser docente da Unilab;

 

II - possuir �tulo de Doutor;

 

III - cumprir as obrigações definidas pelo regimento e normas acadêmicas nacionais, bem
como pelo estatuto, regimento e resoluções da Unilab;  e

 

IV - ter experiência em orientação, pelo menos ao nível de iniciação cien�fica ou
monografias de conclusão de curso de graduação.

 

§ 2º O descredenciamento de docentes do Programa se dará:

 

I - a par�r de solicitação circunstanciada da Comissão Acadêmica Ins�tucional, uma vez
aprovada;

 

II - automa�camente, após 2 (dois) anos sem par�cipação na carga didá�ca do Programa
ou não orientação;

 

III - caso o docente não colabore com o envio de dados para a confecção do relatório
Capes;

 

IV - descumprir com as obrigações definidas pelo regimento e normas acadêmicas
nacionais, bem como pelo Estatuto, Regimento e resoluções da Unilab. 

 

§ 3º O credenciamento interno de Professor Colaborador, dar-se-á pelo convite a docentes
de outras Ins�tuições, desde que seja portador do �tulo de doutor, para ministrar disciplina específica ou
ainda coorientar Trabalho Final de Conclusão de Curso.
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§ 4º O percentual de docente Colaborador do Programa será de no máximo 25% (vinte e
cinco por cento) do número total de Professores Permanentes.

 

§ 5º A Comissão Acadêmica Ins�tucional só poderá aprovar a proposta de credenciamento
e descredenciamento em reunião com concordância da maioria absoluta dos membros �tulares.

 

Art. 13. Todo aluno admi�do no Profmat/Unilab terá a orientação de um professor do
corpo docente permanente do programa.

 

§ 1º Por ocasião da primeira matrícula no Profmat/Unilab, a cada aluno será atribuído um
orientador acadêmico que não precisa ser, necessariamente, o orientador do Trabalho de Conclusão de
Curso. 

 

§ 2º O discente terá, no máximo, até 1 (um) mês após sua aprovação no Exame Nacional
de Qualificação para entregar à Coordenação do Profmat/Unilab Termo de Trabalho de Conclusão de
Curso assinada por ele e pelo orientador; 

 

§ 3º Compete ao orientador:

 

I - aconselhar o orientando na escolha do seu tema de pesquisa de dissertação de
mestrado;

 

II - orientar o aluno em todas as fases da elaboração de sua dissertação;

 

III - acompanhar e avaliar con�nuamente o desempenho do orientando, comunicando
formalmente à Comissão Acadêmica Ins�tucional do Programa do Profmat/Unilab sobre ocorrências
relevantes durante o curso até a entrega da versão defini�va da dissertação; e

 

IV - presidir a sessão de defesa de dissertação de seus orientandos.

 

Art. 14. Visando completar a orientação do aluno, poderá exis�r o Coorientador de
dissertação que se submeterá as mesmas exigências que o Orientador.

 

Art. 15.  Cada professor permanente poderá orientar, no máximo, 30% (trinta por cento)
dos discentes de uma mesma turma e 20% (vinte por cento) do total de discentes de duas turmas
consecu�vas. Em casos excepcionais será levado para apreciação na Comissão Acadêmica Ins�tucional.

 

Art. 16. A Comissão Acadêmica Ins�tucional poderá autorizar, excepcionalmente e
mediante pedido circunstanciado do aluno e/ou orientador interessado, a mudança do orientador de
trabalho de conclusão de curso.

 

Seção III

Do Corpo Discente



23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267145 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=307373&infra_sis… 8/16

 

Art. 17. O Corpo discente será cons�tuído por alunos regulares e alunos especiais.

 

§ 1º Aluno regular é aquele que foi classificado no Exame Nacional de Acesso (ENA) em
edital próprio referente ao processo de seleção do Profmat e está regularmente matriculado no
Programa. 

 

§ 2º Aluno especial é aquele que não é regular e foi aceito, em caráter excepcional pela
Comissão Acadêmica Ins�tucional, para cursar componentes curriculares isolados, mantendo vínculo,
exclusivamente com a disciplina ou a�vidade em que forem matriculados, sem estabelecer vínculo com o
Profmat e a Unilab.

 

Art. 18. Cons�tuem direitos e deveres dos membros do corpo discente:

 

I - recorrer de decisões dos organismos execu�vos e delibera�vos, obedecidas às várias
instâncias de decisões e os prazos estabelecidos;

 

II - zelar pelo patrimônio da Unilab des�nado ao uso comum e às a�vidades acadêmicas do
Programa;

 

III - cumprir as normas ins�tucionais em vigor.

 

CAPÍTULO III

 DA SELEÇÃO, DA MATRÍCULA E DAS BOLSAS DE ESTUDOS

 

Art. 19. A admissão de discentes no Profmat dar-se-á exclusivamente por meio do ENA, o
qual é regulamentado por Edital específico, elaborado pela Comissão Acadêmica Nacional, publicado
previamente no sí�o do Profmat na internet.

 

§ 1º O ENA consiste num único exame, realizado pelo menos uma vez por ano, ao mesmo
tempo, em todas as Ins�tuições Associadas. 

 

§ 2º Todas as normas de realização do ENA, incluindo os requisitos para inscrição, a forma
e conteúdo programá�co, os horários de aplicação do exame e o número de vagas em cada Ins�tuição
Associada são definidas por Edital da Comissão Acadêmica Nacional.

 

§ 3º À Comissão Nacional de Avaliação dos discentes do Profmat, designada por portaria
da coordenação da Comissão Acadêmica Nacional, compete elaborar o caderno de questões do ENA.

 

§ 4º A seleção dos discentes aprovados se dá pela ordem de classificação dos candidatos
no ENA.
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§ 5º Poderão ser adotadas polí�ca de 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 compõem os Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) e o Timor Leste.

 

§ 6º Poderá ser ofertado cotas de vagas para professores efe�vos de escolas públicas
municipal, estadual ou federal.

 

§ 7º Serão ofertadas anualmente 10 (dez) vagas conforme a Projeto Pedagógico do Curso.
Caso seja necessária a alteração desse quan�ta�vo de vagas para ingresso de discentes no programa,
deve ser a decisão colegiada e requer obrigatoriamente a homologação prévia da PROPPG e aprovação
do Consepe para que seja efe�vada, bem como a homologação por parte da Coordenação Nacional do
Profmat.

 

Art. 20. O candidato selecionado, para ingressar no Profmat/Unilab, deverá efetuar sua
matrícula ins�tucional e curricular dentro dos prazos fixados no Edital do ENA.

 

§ 1º Os candidatos selecionados deverão, no ato da matrícula ins�tucional, apresentar os
documentos exigidos pelo Profmat/Unilab.

 

§ 2º O aluno matriculado receberá um número de matrícula que o iden�ficará como aluno
regular da Unilab.

 

§ 3º A não efe�vação da matrícula no prazo fixado implicará na desistência do candidato
em matricular-se no programa, perdendo todos os direitos adquiridos pela aprovação no processo
sele�vo.

 

Art. 21. A matrícula curricular, realizada pelo discente junto à comissão Acadêmica
Ins�tucional do Programa do Profmat/Unilab, deverá ser renovada a cada semestre em data fixada no
calendário acadêmico da Pós-Graduação da Unilab.

 

Art. 22. A matrícula do aluno especial será realizada pela coordenação do Profmat/Unilab,
respeitando o período de matrícula constante do calendário acadêmico.

 

Art. 23. A concessão das bolsas de estudo se dá em consonância com os requisitos e
quan�ta�vos determinados pelas agências de fomento e com os princípios estabelecidos no Regimento
Nacional do Profmat e na classificação no ENA.

 

§ 1º A manutenção da bolsa de estudos pelo discente está condicionada a matrícula em
cada período le�vo, em todas as disciplinas e demais a�vidades previstas na Matriz Curricular do
Profmat/Unilab, exceto em circunstâncias excepcionais a critério da Comissão Acadêmica Nacional.

 

§ 2º A bolsa de estudos será cancelada imediatamente pelo(a) Coordenador(a)
Acadêmico(a) do Profmat/Unilab, se o discente es�ver em qualquer uma das seguintes situações:
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I - uma ou mais reprovações, incluindo por frequência, em qualquer disciplina;

 

II - uma reprovação no Exame de Qualificação; 

 

III - quaisquer outras circunstâncias previstas nas normas rela�vas à pós-graduação da
Unilab ou no seu Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu.

 

CAPÍTULO IV

DO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA E DO CURSO

 

Art. 24. Será permi�do ao aluno, em cada período le�vo, cancelar matrícula em uma única
disciplina ou subs�tuir disciplina por outra, obedecendo ao calendário le�vo e a disponibilidade de oferta
de disciplinas do Profmat, mediante parecer favorável do orientador e da Comissão Acadêmica
Ins�tucional do Profmat/Unilab. 

 

§ 1º O trancamento só poderá ser feito uma única vez na mesma disciplina, exceto por
mo�vo de doença ou licença maternidade, devidamente comprovado pela Perícia Médica da Unilab.

 

§ 2º A solicitação de trancamento da matrícula constará de requerimento do discente à
Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab, com as devidas jus�fica�vas e aquiescência do
orientador.

 

Art. 25. Será permi�do ao aluno, por mo�vo de doença ou licença maternidade,
devidamente comprovado pela Perícia Médica da Unilab, o trancamento do curso pelo período máximo
de até 12 (doze) meses, não sendo o período do trancamento computado para efeito do que preceitua o
inciso I do art. 5º, deste Regimento.

 

Parágrafo único. A solicitação de trancamento do curso constará de requerimento do aluno
à Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab, com as devidas jus�fica�vas e aquiescência do
orientador.

 

CAPÍTULO V

DO APROVEITAMENTO E DA TRANSFERÊNCIA

 

Art. 26. Considera-se aproveitamento de disciplina, para fins previstos neste Regimento: 

 

I - equivalência de disciplinas já cursadas, anteriormente pelo discente, em disciplinas não
básicas constantes na estrutura curricular do Profmat/Unilab;

 

II - disciplinas básicas cursadas, desde que o discente tenha ob�do aprovação no Exame
Nacional de Qualificação.
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§ 1º Entende-se por disciplina cursada aquela em que o discente logrou aprovação.

 

§ 2º Somente disciplinas que tenham sido cursadas em cursos de pós-graduação stricto
sensu de reconhecida competência, podem ser aproveitadas, desde que cursada como aluno regular ou
especial, no máximo, em até três anos antes da data do ingresso no Profmat/Unilab.

 

§ 3º A solicitação de aproveitamento de disciplina deverá ser feita pelo discente via
protocolo na secretaria do mestrado e encaminhada à Comissão Acadêmica Ins�tucional, e concedida
mediante anuência do orientador.

 

§ 4º A decisão final sobre a equivalência de disciplinas e sua aceitação caberá à Comissão
Acadêmica Ins�tucional.

 

§ 5º Somente disciplinas com notas equivalentes ou superiores a 7 (sete) e que
contemplem, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total da disciplina poderão
ser aproveitadas para o cumprimento do número mínimo de créditos exigidos.

 

§ 6º Após apreciação e homologação da Comissão Acadêmica Ins�tucional, os créditos
serão transcritos no histórico escolar e entrarão no cômputo do Coeficiente de Rendimento (CR).

 

Art. 27. No caso de solicitação de transferência para o Profmat/Unilab exige-se que o
solicitante tenha sido aprovado no ENA e esteja em conformidade com os critérios exigidos pelo
Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da Unilab. 

 

CAPÍTULO VI

DAS DISCIPLINAS BÁSICAS, DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO E DO EXAME DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA EM
LÍNGUA ESTRANGEIRA

 

Art. 28. As disciplinas do Profmat/Unilab são as disciplinas obrigatórias básicas, disciplinas
obrigatórias não básicas e disciplinas ele�vas definidas na Matriz Curricular e no Catálogo de Disciplinas.

 

I - disciplinas obrigatórias básicas do Profmat/Unilab:

 

a) MA11- Números e Funções Reais - 105 horas aula; 

 

b) MA12- Matemá�ca Discreta - 105 horas aula;

 

c) MA13- Geometria - 105 horas aula;

 

d) MA14- Aritmé�ca - 105 horas aula.

 

II - disciplinas obrigatórias não básicas:
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a) MA21 – Resolução de Problemas – 60 horas aula;

 

b) MA22 – Fundamentos de Cálculo – 105 horas aula;

 

c) MA23 – Geometria Analí�ca – 105 horas aula.

 

III - as disciplinas ele�vas possuem a carga horária de 105 horas aula. 

 

Art. 29. O Exame Nacional de Qualificação consiste numa única avaliação escrita, ofertada
duas vezes por ano, versando sobre questões discursivas envolvendo os conteúdos das disciplinas básicas
e elaborada pela Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes.

 

§ 1º Compete à Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes do Profmat, designada por
portaria da coordenação da Comissão Acadêmica Nacional, elaborar e corrigir o Exame Nacional de
Qualificação.

 

§ 2º Como resultado final do Exame Nacional de Qualificação de cada discente será
atribuído o conceito de Aprovado ou Reprovado.

 

§ 3º Após ter sido aprovado nas disciplinas básicas, respeitado o prazo de integralização do
curso, cada discente do Profmat deve, obrigatoriamente, realizar o Exame Nacional de Qualificação.

 

§ 4º Cada discente dispõe de duas únicas oportunidades consecu�vas para obter
aprovação no Exame Nacional de Qualificação aplicando-se os prazos do Regimento da Pós-Graduação
Stricto Sensu e as Normas do Exame Nacional de Qualificação definidas pela Coordenação Nacional.

 

Art. 30. Cabe exclusivamente a Comissão Acadêmica Nacional definir e publicar no sí�o do
Profmat as normas de avaliação e realização de cada Exame Nacional de Qualificação.

 

Art. 31. A proficiência em língua estrangeira é realizada através de teste aplicado,
preferencialmente, pelo Núcleo de Línguas da Unilab ou, em caso de teste realizado em outra ins�tuição
competente, uma solicitação de aproveitamento deve ser encaminhada à Comissão Acadêmica
Ins�tucional.

 

§ 1º A proficiência é obrigatória, mas a ela não é atribuído crédito.

 

§ 2º O aluno regularmente matriculado no programa deverá ser aprovado em exame de
proficiência em língua estrangeira até o 18º mês do curso, contado a par�r da data da matrícula inicial. 

 

§ 3º O prazo máximo para aproveitamento de exame de proficiência em língua estrangeira
realizado antes da entrada no programa é de 24 (vinte e quatro) meses da data da realização do teste.
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CAPÍTULO VII

DAS ATIVIDADES CURRICULARES, DO RENDIMENTO ACADÊMICO E DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA

 

Art. 32. O Projeto Pedagógico do Profmat/Unilab oferece a�vidades curriculares que se
organizam em a�vidades acadêmicas e disciplinas presenciais e a distância que compõem a matriz
curricular do curso, conforme definição do § 5º deste mesmo ar�go.

 

§ 1º A cada ano, as disciplinas do Profmat são oferecidas regularmente em 3 (três)
períodos le�vos: Primeiro Período Le�vo, Segundo Período Le�vo e Período de Verão, segundo a
programação estabelecida pela Comissão Acadêmica Nacional.

 

§ 2º As disciplinas nos períodos de Verão, que acontecem durante os meses de janeiro e
fevereiro de cada ano, são ministradas em regime presencial. As demais disciplinas são semipresenciais
nos períodos restantes.

 

§ 3º As descrições, ementas, programas e bibliografias das disciplinas são definidos no
Catálogo de Disciplinas, elaborado e revisado regularmente pela Comissão Acadêmica Nacional.

 

§ 4º O Profmat/Unilab poderá fazer uma oferta suplementar de disciplinas, obrigatórias ou
ele�vas, mediante aprovação de sua Comissão Acadêmica Ins�tucional.

 

§ 5º Para efeitos legais, as a�vidades curriculares são equivalente à componentes
curriculares a que se refere o Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da Unilab.

 

Art. 33. Os docentes das disciplinas são designados pela Comissão Acadêmica Ins�tucional
dentre os membros do seu corpo docente, os quais têm por atribuição zelar pelo bom funcionamento de
todas as a�vidades da disciplina na Unilab, incluindo: cumprir o programa, elaborar, aplicar e corrigir
todas as avaliações; bem como aferir o desempenho dos discentes e emi�r o conceito final.

 

Art. 34. O Profmat/Unilab prevê 990 (novecentos e noventa) horas de a�vidades didá�cas,
correspondentes a 60 (sessenta) créditos, entre disciplinas obrigatórias, o Trabalho de Conclusão de
Curso e disciplinas ele�vas. Cada crédito corresponde a 15 (quinze) horas de a�vidade presencial ou
semipresencial. O Exame de Qualificação e o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira são
obrigatórios, mas não contabilizam créditos.

 

Art. 35. A verificação do rendimento acadêmico será feita semestralmente, em cada
disciplina, através do acompanhamento con�nuo do desempenho do aluno e, especialmente, dos
resultados ob�dos nas avaliações parciais aferindo-se ao final da disciplina um resultado final por meio
do conceito aprovado ou reprovado.

 

§ 1º No decorrer da disciplina, deverão ser aplicadas, pelos menos, duas avaliações
parciais. A cada avaliação parcial será atribuída uma nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez) com, no
máximo, uma casa decimal.
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§ 2º Terá o conceito “aprovado” o discente que ob�ver média das avaliações parciais, igual
ou superior a 7,0 (sete) e frequência nas a�vidades presenciais igual ou superior a 75% (setenta e cinco
por cento).

 

Art. 36. Será desligado do Programa o discente que:

 

I - apresentar requerimento à Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab
solicitando seu desligamento;

 

II - for reprovado, por duas vezes, em uma mesma disciplina;

 

III - for reprovado, uma vez, em duas disciplinas dis�ntas;

 

IV - for reprovado por duas vezes no Exame Nacional de Qualificação, de que trata o art. 29
deste Regimento;

 

V - aos demais casos previstos aplica-se o Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto
Sensu.

 

CAPÍTULO VIII

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

Art. 37. O trabalho de conclusão do curso deverá ser apresentado independente da
modalidade descrita no Regimento Geral do Profmat, no formato de uma dissertação, que verse sobre
temas específicos per�nentes ao currículo de Matemá�ca do Ensino Básico com impacto na prá�ca
didá�ca em sala de aula. 

 

Art. 38. A solicitação de defesa de trabalho de conclusão do curso deverá ser feita pelo
orientador à Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab.

 

§ 1º Na solicitação deve constar sugestão da composição da banca examinadora, que será
composta por 3 (três) membros �tulares sendo, no mínimo, dois docentes da Rede do Profmat incluindo
o orientador que presidirá a banca e um docente de outra Ins�tuição, preferencialmente não pertencente
ao corpo de docente do Profmat e 2 (dois) suplentes, sendo um dos suplentes externo à Ins�tuição.

 

§ 2º Após a aprovação da composição da banca examinadora, a Comissão Acadêmica
Ins�tucional do Profmat/Unilab divulgará, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, local, dia e horário
da defesa. A realização da defesa será aberta ao público.

 

§ 3º Os membros da banca examinadora deverão atribuir ao mestrando uma das seguintes
menções: Aprovado ou Reprovado. Será considerado aprovado, na defesa de dissertação, o candidato
que ob�ver aprovação unânime da banca examinadora.
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§ 4º As defesas ocorrerão de forma presencial aplicando-se as regras do Regimento da Pós-
Graduação Stricto Sensu e os casos excepcionais com a aprovação da Comissão Acadêmica Ins�tucional.

 

Art. 39. Deverá ser entregue à banca de defesa uma versão trabalho de conclusão do curso
em formato digital (em PDF) até 15 (quinze) dias antes da defesa.

 

§ 1º A redação do trabalho de conclusão do curso deverá obedecer às normas
estabelecidas pela Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab.

 

§ 2º Nos casos em que sejam sugeridas modificações no trabalho de conclusão do curso,
pelos membros da banca examinadora, o discente deverá efetuar as mudanças dentro do prazo máximo
de 60 (sessenta) dias corridos. As modificações procedidas pelo aluno no trabalho de conclusão do curso
deverão passar pela aprovação do orientador.

 

Art. 40. A defesa do trabalho de conclusão do curso de Mestrado somente poderá ocorrer
se o discente:

 

I - �ver sido aprovado em pelo menos 9 (nove) disciplinas, incluindo todas as disciplinas
obrigatórias definidas no Catálogo de Disciplinas;

 

II - �ver sido aprovado no Exame Nacional de Qualificação;

 

III - �ver sido aprovado na a�vidade proficiência em língua estrangeira;

 

IV - ter ob�do CR igual ou superior a 7,0 (sete).

 

CAPÍTULO IX

DA OBTENÇÃO DE GRAU E DA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA

 

Art. 41. Para conclusão do Profmat/Unilab, e obtenção do respec�vo grau de Mestre, o
discente deve:

 

I - ter sido aprovado na defesa de trabalho de conclusão do curso de Mestrado;

 

II - ter a versão final de seu trabalho de conclusão do curso de Mestrado inserida no
sistema acadêmico vigente, no SCA e na Plataforma Sucupira pela coordenação Acadêmica Ins�tucional;

 

III - sa�sfazer todos os requisitos legais da Unilab.

 

§ 1º Qualquer documentação comprobatória de conclusão do mestrado será emi�da pela
Comissão Acadêmica Ins�tucional do Profmat/Unilab somente após a entrega da versão final da
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dissertação, em meio eletrônico, em arquivo formato PDF.

 

§ 2º A Comissão Acadêmica Nacional emite Selo de auten�cidade da Sociedade Brasileira
de Matemá�ca (SBM), conforme calendário definido pela Comissão Acadêmica Nacional, após o
completo cumprimento do caput deste ar�go.

 

Art. 42. A Unilab outorgará os �tulos a que façam jus e expedirá os correspondentes
diplomas com selo de auten�cidade da SBM, para os pós-graduados que tenham cumprido os
disposi�vos con�dos no art. 41 deste Regimento.

 

§ 1º O diploma, a que se refere o caput deste ar�go, deve ser solicitado pelo discente do
programa de pós-graduação stricto sensu em processo administra�vo próprio à Coordenação de Registro
e Controle Acadêmico (CRCA), após cumpridos todos os requisitos do trâmite no Sistema Acadêmico
vigente, inclusive a homologação do diploma pela coordenação do curso.

 

§ 2º O diploma de mestrado é assinado pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e
pelo Reitor.

 

§ 3º A Coordenação de Registro e Controle Acadêmico somente fornece cer�dão de
conclusão de curso de mestrado para discente cujo processo de expedição de diploma tenha sido aceito.

 

§ 4º A Coordenação Acadêmica Ins�tucional ficará responsável por solicitar os selos de
auten�cidades da SBM respeitando os prazos estabelecidos pela Coordenação Nacional bem como enviar
a PROPPG, via processo no SEI, a relação dos nomes dos discentes na qual foi solicitada a confecção dos
selos.

 

§ 5º A confecção do diploma dar-se-á respeitando o prazo de até 120 (cento e vinte) dias
após a abertura do processo de solicitação na Unilab e também os prazos es�pulados pela Coordenação
Nacional do Profmat para emissão dos selos de auten�cidade.

 

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 43. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos, preliminarmente, pela
Comissão Acadêmica Ins�tucional, cabendo recurso às instâncias superiores da Unilab e/ou Comissão
Acadêmica Nacional do Profmat.

 

Referência: Processo nº 23282.407171/2020-02 SEI nº 0267145
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 73, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Dispõe sobre a criação do Programa de
Mestrado Acadêmico em Planejamento e
Dinâmicas Territoriais Lusófonas
(MAPDTL), vinculado ao Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) no
âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.408251/2020-77,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, a criação do curso de
Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas (MAPDTL), na modalidade
presencial, com oferta anual de 15 (quinze) vagas, vinculado ao Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas
(ICSA) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), situado no
Campus das Auroras, Rua José Franco de Oliveira, s/n, Redenção/CE, CEP: 62.790-970.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:00, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Referência: Processo nº 23282.408251/2020-77 SEI nº 0267314

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267326 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=307574&infra_sis… 1/16

  

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

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 74, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Dispõe sobre a aprovação do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) e do Regimento
Interno do Programa de Mestrado
Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas
Territoriais Lusófonas (MAPDTL), vinculado
ao Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas
(ICSA) no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.408251/2020-77,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) e o Regimento Interno do curso de Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais
Lusófonas (MAPDTL) na modalidade presencial, cons�tuído de uma Área de Concentração em Territórios
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e três Linhas de Pesquisa: Dinâmicas Territoriais
e Polí�cas Públicas no Contexto da CPLP (Linha1), Planejamento e Desenvolvimento Sustentável nos
países lusófonos da CPLP (Linha 2) e Planejamento e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação (Linha 3) e
oferta anual de 15 vagas por meio de processo sele�vo específico, com reserva de vagas para ação de
polí�cas afirma�vas conforme determinação da Portaria Norma�va nº 13, de 11 de maio de 2016, do
Ministério da Educação, sob a responsabilidade do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), situado no Campus das
Auroras, Rua José Franco de Oliveira, s/n,  Redenção/ CE, CEP:  62.790-970.

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:07, 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 0267326 e
o código CRC 6B7358EE.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 74, DE 20 DE ABRIL DE 2021

REGIMENTO INTERNO

MESTRADO ACADÊMICO EM PLANEJAMENTO E DINÂMICAS TERRITORIAIS LUSÓFONAS (MAPDTL)

 

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA E DE SEUS OBJETIVOS

 

Art. 1º O Mestrado Acadêmico em Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas
(MAPDTL), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), sediada na
cidade de Redenção, Ceará, Brasil tem por obje�vo contribuir/cooperar para a produção de pesquisas e
novos conhecimentos no contexto dos países componentes da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), analisando as dinâmicas territoriais na perspec�va de formação, qualificação e
capacitação de pessoal para atuar em planejamento e propostas estratégicas de desenvolvimento
sustentável dos territórios lusófonos em suas dis�ntas e múl�plas realidades.

 

Art. 2º O MAPDTL, curso de caráter interdisciplinar, organiza suas a�vidades de ensino e
pesquisa em torno da área de concentração Territórios da CPLP, abrangendo as linhas de pesquisa:
Dinâmicas Territoriais e Polí�cas Públicas nos Espaços Lusófonos da CPLP, Planejamento e
Desenvolvimento Sustentável no Contexto da CPLP e Planejamento e Gestão de Ciência, Tecnologias e
Inovação.

 

Art. 3º O MAPDTL tem por princípio o respeito à diversidade de relações de gênero, de
etnia, de convicção religiosa, de geração, de sexualidade, de origem, de formação e outras que permeiam
a sociedade.

 

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 

Art. 4º O MAPDTL será coordenado acadêmica e administra�vamente por:

 

I - colegiado do Curso de Mestrado;

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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II - coordenado (a) e vice-coordenador(a); e

 

III - secretário(a).

 

Parágrafo único. A coordenação acadêmica e administra�va do MAPDTL ar�cular-se-á com
as Coordenações dos cursos de graduação da Unilab para a organização e desenvolvimento das
a�vidades de ensino, pesquisa e extensão.

 

Art. 5º O MAPDTL é composto pelo colegiado, coordenador(a) e secretário(a):

 

I - o(a) coordenador(a) e o(a) vice-coordenador(a) deverão portar o �tulo de doutor, serem
docentes permanentes do Curso de Mestrado e pertencerem ao quadro da Unilab;

 

II - o(a) coordenador(a) e o(a) vice-coordenador(a) serão empossados após a eleição e
terão seu mandato de dois anos. O mandato poderá ser prorrogado por mais dois anos;

 

III - o colegiado será composto por todos os docentes permanentes e colaboradores no
Curso de Mestrado, bem como por representantes técnico-administra�vo e discente.

 

Art. 6º Compete ao colegiado:

 

I - estabelecer as diretrizes gerais do MAPDTL;

 

II - definir, orientar e avaliar as a�vidades do MAPDTL;

 

III - delimitar as linhas de pesquisas a serem atendidas pelo MAPDTL;

 

IV - fixar os programas das disciplinas e recomendar modificações;

 

V - realizar alterações no Regulamento Acadêmico do MAPDTL;

 

VI - organizar o calendário acadêmico do MAPDTL para cada período le�vo;

 

VII - proceder a eleição do Coordenador e do(a) vice-coordenador(a) do MAPDTL;

 

VIII - pronunciar-se, sempre que convocado, sobre matéria de interesse do MAPDTL;

 

IX - julgar os recursos interpostos contra decisões do(a) coordenador(a);

 

X - deliberar sobre o credenciamento e descredenciamento de docentes do MAPDTL;
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XI - assessorar a Coordenação em aspectos pedagógicos, cien�ficos e administra�vos;

 

XII - aprovar o nome do orientador e do coorientador, quando houver, com a anuência do
docente;

 

XIII - estabelecer, anualmente, o número de vagas para admissão de discentes em
conformidade com a Proposta Pedagógica do Curso e seu Regimento Interno;

 

XIV - estabelecer os mecanismos de encaminhamento das dissertações para as bancas
examinadoras;

 

XV - tomar conhecimento das bancas para exames de qualificação, considerando as
indicações dos orientadores;

 

XVI - cien�ficar-se da composição das bancas examinadoras, com base nas indicações dos
orientadores, e homologar os pedidos de defesa;

 

XVII - aprovar o elenco de disciplinas e suas respec�vas ementas e cargas horárias, ou
propor a criação, transformação ou ex�nção de disciplinas, bem como a alteração de carga horária para
posterior submissão ao conselho competente;

 

XVIII - aprovar a oferta semestral de disciplinas junto aos docentes;

 

XIX - estabelecer critérios para a alocação de bolsas, obedecendo, primeiramente, a ordem
de classificação no processo sele�vo, bem como para o acompanhamento de bolsistas e cons�tuir as
Comissões de Bolsas;

 

XX - deliberar sobre os mecanismos empregados na transferência e seleção de alunos,
aproveitamento e revalidação de créditos, subs�tuição e dispensa de disciplinas, matrícula, readmissão e
assuntos correlatos;

 

XXI - propor aos órgãos superiores ações relacionadas ao ensino de Pós-Graduação;

 

XXII - emi�r parecer sobre decisões e atos do(a) coordenador(a) do MAPDTL;

 

XXIII - elaborar os editais para a seleção dos alunos do MAPDTL;

 

XXIV - aprovar as etapas e o resultado final do processo sele�vo para ingresso de discentes
no programa, respeitando o Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu;

 

XXV - criar comissões permanentes ou transitórias para assessoramento;
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XXVI - deliberar sobre o planejamento orçamentário do MAPDTL;

 

XVII - apreciar e propor acordos e convênios de cooperação de caráter acadêmico ou
financeiro, para suporte e desenvolvimento do MAPDTL;

 

XVIII - administrar o patrimônio do MAPDTL, entendido como todo o material adquirido ou
recebido por meio de doações;

 

XXIX - promover a divulgação do MAPDTL;

 

XXX - cumprir e fazer cumprir os disposi�vos deste regimento, bem como solucionar
dúvidas que porventura surgirem na sua aplicação;

 

XXXI - promover de forma sistemá�ca e con�nua a avaliação e autoavaliação do programa;

 

XXXII - estabelecer, através de Edital, os critérios para a seleção de candidatos ao MAPDTL;

 

XXXIII - deliberar sobre casos e/ou situações de interesse do MAPDTL omissos ou não
explicitados neste Regimento.

 

Parágrafo único. O Colegiado terá funções de cunho delibera�vo-norma�vas, reunindo-se
sempre que convocado pelo(a) coordenador(a), ou por solicitação de um terço ou mais de seus
membros, cujas decisões se darão por maioria simples dos presentes.

 

Art. 7º Compete ao Coordenador do MAPDTL:

 

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado;

 

II - assinar norma�zações e decisões demandas do Colegiado;

 

III - avaliar e encaminhar ao Colegiado toda e qualquer informação e documentação que
lhe sejam afetas, de acordo com este regulamento;

 

IV - planejar e executar a distribuição dos recursos financeiros;

 

V - celebrar convênios;

 

VI - convocar e presidir reuniões com o corpo docente do MAPDTL;

 

VII - convocar e presidir reuniões com o corpo discente do MAPDTL;
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VIII - coordenar o MAPDTL de acordo com as deliberações do Colegiado;

 

IX - remeter relatórios e informações sobre as a�vidades do MAPDTL à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação;

 

X - manter os docentes do MAPDTL informados sobre as decisões do Colegiado;

 

XI - coordenar o processo de avaliação e de auto-avaliação do Curso e enviar os resultados
para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, após a apreciação e aprovação feita pelo Colegiado do
Programa;

 

XII - enviar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação o calendário do MAPDTL;

 

XIII - convocar eleições para os representantes dos técnicos administra�vos e discentes
para o Colegiado do MAPDTL quando da sua renovação;

 

XIV - representar oficialmente o MAPDTL sempre que solicitado;

 

XV - dar visibilidade ao Curso, divulgando-o em todas as instâncias internas e externas;

 

XVI - preencher, com apoio da secretaria, coleta Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) ou o aplica�vo que venha a subs�tuí-lo;

 

XVII - submeter ao colegiado a lista de oferta de componentes curriculares, respeitando o
calendário acadêmico;

 

XVIII - cancelar oferta de componente curricular, após aprovação no colegiado do
programa;

 

XIX - submeter ao colegiado os processos de aproveitamento de estudos solicitados por
discentes do curso para análise.

 

Art. 8º O Coordenador do MAPDTL presidirá o Colegiado por um período de até 2 (dois)
anos, sendo permi�da uma recondução, tendo exclusivamente voto de qualidade.

 

Parágrafo único. O Coordenador será subs�tuído em todos os seus impedimentos,
cabendo ao vice-coordenador do MAPDTL assumir o cargo e suas atribuições em caso de vacância ou
ausência. No caso de vacância do coordenador e do vice-coordenador do MAPDTL caberá ao decano
assumir a sua função e convocar eleições em um período máximo de um mês.

 

Art. 9º Compete ao secretário do Curso:
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I - divulgar no site da Unilab/MAPDTL a abertura de matrícula a cada semestre;

 

II - organizar e manter atualizados prontuários dos discentes e demais arquivos do
MAPDTL;

 

III - secretariar e redigir atas das reuniões do Colegiado de MAPDTL;

 

IV - organizar e divulgar os diários de notas;

 

V - preparar e divulgar os trabalhos de apresentação das defesas de qualificação e
dissertação;

 

VI - organizar e secretariar o expediente da Coordenação do MAPDTL;

 

VII - organizar o processo para aprovação e registro de diplomas;

 

VIII - refazer, executar as deliberações do Colegiado do MAPDTL que lhe competem;

 

IX - exercer a�vidades administra�vas que lhe sejam atribuídas pelo Coordenador e
Colegiado do MAPDTL.

 

 

CAPÍTULO III

DO CORPO DOCENTE

 

Art. 10. O corpo docente do MAPDTL é cons�tuído por professores permanentes,
professores visitantes e professores colaboradores.

 

Art. 11. Integram a categoria de professores permanentes aqueles que atendam a todos os
seguintes requisitos:

 

I - desenvolvam a�vidades de ensino e pesquisa no MAPDTL;

 

II - par�cipem de projeto de pesquisa cadastrado na Unilab;

 

III - orientem alunos do MAPDTL;

 

IV - tenham vínculo funcional com a Unilab, ou, em caráter excepcional, se enquadrem em
uma das seguintes condições especiais:
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a) recebam bolsa de fixação de professores ou pesquisadores de agências federais ou
estaduais de fomento;

 

b) na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenha firmado com o MAPDTL
termo de compromisso de par�cipação como professor do Mestrado.

 

Parágrafo único. A critério do Colegiado do MAPDTL poderá ser considerado como
professor permanente aquele que não atender ao estabelecido pelo inciso I do caput deste ar�go. Tal
exceção se jus�fica mediante a ausência de programação de disciplinas sob sua responsabilidade, o
afastamento para a realização de estágio pós-doutoral, estágio sênior, ou a�vidade relevante para o
MAPDTL, desde que atendidos todos os demais requisitos fixados por este ar�go para tal status.

 

Art. 12. Compete ao professor permanente:

 

I - orientar e/ou Coorientar alunos do MAPDTL;

 

II - ministrar e/ou coministrar disciplinas;

 

III - par�cipar de projeto de pesquisa do MAPDTL;

 

IV - manter produ�vidade cien�fica regular com publicações em periódicos relevantes na
área;

 

V - propor ao Colegiado do MAPDTL a composição das bancas examinadoras das
dissertações.

 

Art. 13. Integram a categoria de professor visitante os pesquisadores com vínculo funcional
com outras ins�tuições, liberados das suas a�vidades para colaborar, por um período con�nuo de tempo
e em regime de dedicação integral, em projeto de pesquisa e/ou a�vidades de ensino no MAPDTL. A sua
atuação será viabilizada por contrato de trabalho por tempo determinado com a ins�tuição ou por bolsa
concedida, para esse fim, por essa ins�tuição ou por agência de fomento, sendo permi�do que atuem
como orientadores e/ou coorientadores.

 

Art. 14. Integram a categoria de professores colaboradores os demais membros do corpo
docente do MAPDTL que par�cipem de forma sistemá�ca do desenvolvimento de projetos de pesquisa
ou a�vidades de ensino, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a Unilab.

 

CAPÍTULO IV

DO CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE PROFESSORES

 

Art. 15. O pedido individual de credenciamento de professor permanente ou de professor
colaborador será subme�do à aprovação do Colegiado, em conformidade com os critérios estabelecidos
neste Regulamento e nos regimentos que o Colegiado ou a Unilab aprovem sobre esta matéria.
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Art. 16. Para o credenciamento como professor permanente do MAPDTL o candidato
deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

I - possuir vínculo funcional com a Unilab ou se enquadrar nas alíneas a ou b do Inciso IV,
do art. 12; 

 

II - ser portador de �tulo de, no mínimo, doutor ou livre-docência;

 

III - ter sido professor colaborador do MAPDTL por pelo menos dois anos, caso não se 
enquadre nas alíneas a ou b do Inciso IV, do art.12;

 

IV - Ter produção cien�fica qualificada nos úl�mos 3 (três) anos, sendo o mínimo de 5
(cinco) publicações em revistas Qualis A1, A2, A3, A4 B1, B2, B3 na área Interdisciplinar, livros ou
capítulos de livro, coerentes com a área de atuação do MAPDTL devidamente comprovadas;

 

V - apresentar a�vidades de pesquisa na área de atuação do MAPDTL;

 

VI - apresentar trabalhos publicados em anais de congressos internacionais na área de
atuação do MAPDTL.

 

Art. 17. Será descredenciado como Professor Permanente ou como Professor Colaborador
do MAPDTL, o professor que:

 

I - solicitar formalmente seu descredenciamento;

 

II - não atuar em consonância com este Regulamento e com a Proposta Acadêmica
do MAPDTL.

 

III - se for professor permanente, não manter, pelo menos, uma pontuação equivalente a 3
(três) pontos do índice de produção de ar�gos da Capes na área interdisciplinar com publicações
devidamente comprovadas durante os úl�mos 3 (três) anos.

 

Parágrafo único. O disposto no inciso III não se aplica ao Coordenador do Programa
durante a vigência de seu mandato e nos dois anos subsequentes.

 

Art. 18. O professor permanente descredenciado como tal do MAPDTL fica na condição de
Professor Colaborador, se assim o desejar, submetendo-se às mesmas normas deste Regulamento para o
Professor Colaborador.

 

CAPÍTULO V

DO CORPO DISCENTE
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Art. 19. Poderão integrar o corpo discente regular do MAPDTL portadores de diploma de
curso superior de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), mediante cumprimento de
todos os requisitos estabelecidos no Edital de seleção para ingresso de estudantes no programa.

 

Art. 20. O processo de seleção para ingresso como aluno regular no MAPDTL será realizado
segundo normas específicas homologadas pelo Colegiado do programa, em consonância com este
Regimento.

 

Parágrafo único. Para requerer matrícula como aluno regular do MAPDTL, o candidato
deverá ter sido aprovado e classificado no processo sele�vo.

 

Art. 21. Discentes não regulares são aqueles que tenham seus requerimentos de matrícula,
para uma única disciplina por semestre, deferidos pelo colegiado do curso.

 

§ 1º O requerimento de que trata o caput do ar�go deverá ser acompanhado do aceite
formal do docente responsável pela disciplina.

 

§ 2º O número máximo de discentes não regulares por disciplina será definido pelo
professor responsável pela mesma, em conjunto com o Colegiado do Curso.

 

Art. 22. Os alunos/as especiais ficam sujeitos às mesmas regras de avaliação e de aceite de
créditos ob�dos em disciplinas às quais se submetem os alunos regulares. Os discentes especiais são
admi�dos para cursar disciplinas, a critério da coordenação do curso e mediante concordância do
professor responsável, respeitando o limite de 6 (seis) créditos.

 

§ 1º Os créditos ob�dos como aluno especial, perderão sua validade, se não forem
u�lizados no prazo máximo de três anos a contar da data da conclusão da disciplina.

 

§ 2º A obtenção de créditos como aluno especial dá direito a uma declaração de conclusão
da disciplina cursada, na qual constará a ementa, carga horária, número de créditos ob�dos e conceito.

 

CAPÍTULO VI

DA MATRÍCULA NO PROGRAMA

 

Art. 23. O aluno/a regular deverá matricular-se nas disciplinas obrigatórias e opta�vas
oferecidas no Programa, observando o calendário escolar e a documentação exigida.

 

Art. 24. A carga total do curso é de 30 (trinta) créditos. O/a aluno/a regular matriculará em
componentes curriculares obrigatórios com a seguinte distribuição de créditos: 1 (um) crédito para o
seminário de Introdução ao Mestrado, 9 (nove) créditos, interligados aos eixos que compõem o núcleo
comum, quais sejam: Planejamento e Desenvolvimento Regional Sustentável para a CPLP com 3 (três)
créditos; Gestão de Ciência e Tecnologias da Inovação nos espaços lusófonos da CPLP com 3 (três)
créditos e Metodologia da Pesquisa I com 3 (três) créditos, todos no primeiro semestre do curso. No
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segundo semestre o/a aluno/a regular deverá cursar os seguintes componentes curriculares obrigatórios:
Estágio Docente com 2 (dois) créditos, Estudos Orientados com 2 (dois) créditos, Seminário Temá�co com
2 (dois) créditos e Disciplinas Opta�vas com 2 (dois) créditos. No terceiro semestre o/a aluno/a regular
deverá se matricular no componente obrigatório de Metodologia de Pesquisa II com 2 (dois) créditos,
Disciplinas Opta�vas com 2 (dois) créditos, Qualificação de Dissertação e Proficiência em Língua
Estrangeira, estes dois úl�mos como a�vidades obrigatórias, porém sem carga horária e
consequentemente sem crédito. No quarto semestre, o/a aluno/a regular matricular-se-à nas Disciplinas
Opta�vas com 2 (dois) créditos e no componente curricular Defesa de Dissertação, equivalendo a 6
(seis) créditos, sendo acompanhado pelo orientador e, se for o caso, por coorientador, cumprindo assim
o total mínimo de 30 (trinta) créditos, sendo 24 (vinte e quatro) créditos des�nados às disciplinas e 6
(seis) créditos des�nados à dissertação.

 

Art. 25. É facultado ao aluno, com a anuência explícita do orientador, o cancelamento de
matrícula em disciplina opta�va.

 

Parágrafo único. O prazo limite para o cancelamento de que trata o caput do ar�go é
fixado em 2/3 (dois terços) da carga horária prevista para a disciplina e o prazo é estabelecido
anualmente no Calendário Acadêmico da Pós-Graduação.

 

CAPÍTULO VII

DA ESTRUTURA ACADÊMICA DO MAPDTL

 

Art. 26. As a�vidades do MAPDTL compreendem disciplinas obrigatórias, disciplinas
opta�vas, par�cipação em exame de proficiência em língua estrangeira, de qualificação e defesa de
dissertação.

 

Art. 27. A integralização dos estudos necessários para a obtenção do �tulo de Mestre será
expressa em unidades de crédito.

 

§ 1º A cada 15 (quinze) horas de a�vidade será atribuído um crédito.

 

§ 2º Não serão atribuídos créditos às a�vidades desenvolvidas para a preparação voltadas
para o exame de qualificação.

 

Art. 28. Os professores responsáveis pelas disciplinas deverão atribuir notas aos alunos nas
disciplinas cursadas conforme segue:

 

I - será considerado aprovado na disciplina o aluno que ob�ver nota igual ou superior a
7,0 (sete);

 

II - será considerado reprovado na disciplina o aluno que ob�ver nota inferior a 7,0 (sete)
e/ou frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento).
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CAPÍTULO VIII

DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ACADÊMICO

 

Art. 29 O aproveitamento global do aluno nas disciplinas será determinado pelo seu
coeficiente de rendimento (CR), calculado pela seguinte fórmula:

 

CR =ΣVi.Ci

Σci

Onde: Vi corresponde ao valor da nota ob�da em cada disciplina e Ci corresponde ao
número de créditos a ela associado.

 

CAPÍTULO IX 

DO DESLIGAMENTO DO ALUNO

 

Art. 30. O aluno poderá ser desligado do Programa mediante solicitação própria, ou
solicitação jus�ficada de seu orientador, devendo esta ser referendada pelo Colegiado.

 

Art. 31. O aluno terá sua matrícula cancelada, acarretando seu desligamento defini�vo do
MAPDTL quando:

 

I - não requerer sua matrícula no início de cada semestre le�vo, caracterizando situação de
abandono;

II - for reprovado em duas disciplinas;

III - esgotar o prazo máximo fixado para a aprovação no exame de qualificação;

IV - esgotar o prazo máximo para a integralização do curso;

V - for reprovado na dissertação de mestrado.

 

Parágrafo único. Os pedidos de readmissão do aluno serão apreciados pelo Colegiado.

 

CAPÍTULO X

DA ORIENTAÇÃO

 

Art. 32. Cada aluno do MAPDTL será orientado por 1 (um/a) orientador(a) havendo,
entretanto, a possibilidade de 1 (um/a) coorientador(a).

 

Art. 33. A definição do orientador se dará na ocasião da seleção dos alunos para ingresso
no MAPDTL.

 

Art. 34. Compete ao orientador:
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I - orientar o aluno quanto aos processos e normas acadêmicas em vigor;

 

II - orientar o aluno quanto ao plano de estudos, matrícula em disciplinas opcionais,

 

III - execução do projeto de pesquisa, cancelamento e/ou trancamento de disciplinas;

 

IV - comunicar ao(à) Coordenador(a) do MAPDTL o abandono das a�vidades acadêmicas
pelo aluno;

 

V - encaminhar ao Colegiado as Solicitações do Exame de Qualificação, indicando a
composição da Banca Examinadora;

 

VI - a composição da Banca Examinadora;

 

VII - presidir a sessão do Exame de Qualificação;

 

VIII - orientar a elaboração da Dissertação;

 

IX - encaminhar ao Colegiado as solicitações para realização da Defesa de Dissertação,
indicando a composição da Banca Examinadora;

 

X - presidir a sessão de Defesa de Dissertação de seus orientandos.

 

Art. 35. A escolha do(a) coorientador(a) será feita considerando as especificidades do
projeto de pesquisa.

 

§ 1º Poderão atuar como coorientadores professores colaboradores, professores visitantes
do MAPDTL e/ou outros pesquisadores de outras ins�tuições cuja produção tenha afinidade com a
temá�ca dos projetos dos alunos.

 

§ 2º A escolha de coorientadores(as), bem como as suas atribuições, deverá ser
homologada pelo Colegiado.

 

Art. 36. No caso de afastamento temporário ou defini�vo do orientador principal, este
deverá ser subs�tuído por outro de sua indicação, com a anuência do orientando e aprovação do
Colegiado.

 

Art. 37. A orientação, que compreende uma relação de produção acadêmica entre
orientador e orientando, pode ser rompida a qualquer tempo e por qualquer uma das partes, desde que
devidamente jus�ficada, e as razões serem aceitas e homologadas pelo Colegiado, a quem deve se
reportar, por escrito, tanto o orientador, quanto o orientando.
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Parágrafo único. Em caso de aceite e homologação do rompimento da relação de
orientação, cabe ao aluno indicar novo orientador principal e o colegiado envidará todos os esforços para
que o orientando complete seus estudos no Programa de Pós-graduação.

 

CAPÍTULO XI

DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE

 

Art. 38. O Exame de Qualificação deverá ser realizado no prazo máximo de 18 (dezoito)
meses, contado a par�r da matrícula inicial do candidato como aluno regular do MAPDTL.

 

Parágrafo único. Excepcionalmente, por solicitação devidamente jus�ficada do professor
orientador e com a aprovação do Colegiado, o prazo do Exame de Qualificação poderá ser estendido em
até 3 (três) meses, desde que respeitado o prazo máximo para qualificação estabelecido no Regimento
Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu.

 

Art. 39. Para obtenção do Título de Mestre é necessário:  

 

I - permanecer no MAPDTL pelo período mínimo de 1 (um) ano como aluno regular;

 

II - obter 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas/a�vidades e 6 (seis) créditos de
dissertação dando um total de 30 (trinta) créditos;

 

III - apresentar carta de envio de ar�go em periódico na área interdisciplinar, em coautoria
com professor do MAPDTL;

 

IV - ser aprovado em Exame de proficiência em Língua Estrangeira;

 

V - ser aprovado no Exame de Qualificação;

 

VI - entregar na Secretaria do MAPDTL, até a entrada da solicitação para a realização da
defesa de Dissertação, comprovante de submissão de ar�go cien�fico em coautoria com professor do
MAPDTL para publicação em periódico reconhecido como tal pela CAPES;

 

VII - ter a Dissertação de Mestrado aprovada, após apresentação e defesa, perante Banca
Examinadora em sessão pública;

 

VIII - entregar na Secretaria do MAPDTL, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a
defesa, 1 (uma) cópia em formato eletrônico, da versão defini�va da Dissertação de Mestrado;
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IX - cumprir todos as exigências ins�tucionais para fins de solicitação e emissão de diploma
junto à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA).

 

Art. 40. A duração máxima do Curso de Mestrado é de 24 (vinte e quatro) meses, com
acréscimo de 6 (seis) meses podendo, excepcionalmente, por solicitação devidamente jus�ficada do
professor orientador, ser fixada pelo Colegiado uma extensão, no máximo, de 3 (três) meses.

 

Art. 41. O prazo máximo para aproveitamento de teste de proficiência realizado antes da
entrada no programa é de 24 (vinte e quatro) meses da data da realização do teste.

 

CAPÍTULO XII

DAS BANCAS EXAMINADORAS

 

Art. 42. A Banca Examinadora do Exame de Qualificação será cons�tuída por, no mínimo, 3
(três), professores doutores.

 

Art. 43. A Banca Examinadora da Dissertação de Mestrado será cons�tuída por 4 (quatro)
professores doutores como membros �tulares, a saber, o presidente, 1 (um) membro interno do
MAPDTL, 1 (um/a) membro externo ao MAPDTL, 1 (um/a) membro externo à Unilab, além de 1 (um)
membro suplente.

 

Art. 44. As Bancas Examinadoras serão presididas pelo orientador do aluno em exame.

 

Parágrafo único. O orientador deverá indicar um suplente para a Banca Examinadora.

 

Art. 45. A conclusão do Curso de Mestrado será formalizada por ato público de Defesa de
Dissertação, perante Banca Examinadora, quando será dado ao candidato conhecimento dos pareceres
dos  examinadores sobre a Dissertação.

 

Art. 46. A Dissertação será considerada aprovada, aprovada com restrições ou reprovada,
segundo avaliação da maioria dos membros da Banca Examinadora.

 

Parágrafo único. Em caso de Dissertação aprovada com restrições, a Banca Examinadora
deverá registrar as alterações solicitadas, fixar um prazo não superior a 30 (trinta) dias para que o
candidato efetue as alterações necessárias e indicar o(s) examinador(es) que ficará responsável pela
avaliação final.

 

Art. 47. As defesas e qualificações podem incluir membros das bancas atuando por meio
de vídeo conferência e/ou tecnologias similares.

 

Art. 48. Nas sessões públicas de qualificação e/ou 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 examinadora, deverão estar fisicamente presentes no local onde
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ocorrerá a defesa, em um dos campus da Unilab. A defesa de dissertação por meio de videoconferência,
ou outro suporte eletrônico a distância acontecerá em conformidade com o disposto no Regimento Geral
de Pós-Graduação Stricto Sensu.

 

Parágrafo único. Em casos de par�cipação de membro da comissão examinadora por meio
de videoconferência, ou outro suporte eletrônico a distância equivalente, no local da assinatura do
membro cuja par�cipação se deu à distância, deve-se registrar: “par�cipação por videoconferência”.

 

CAPÍTULO XIII

DO DIPLOMA DE MESTRADO

 

Art. 49. No Diploma do MAPDTL deverão constar os dados do aluno concluinte e o �tulo
de Mestre em Planejamento e Dinâmicas Territoriais Lusófonas.

 

Art. 50. O Diploma de Mestrado será assinado pelo Reitor, pelo Pró-reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação da Unilab e pelo diplomado.

 

CAPÍTULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 51. O candidato ao �tulo de mestre deverá entregar na secretaria do MAPDTL, com
antecedência de 30 (trinta) dias em relação à data prevista para a defesa e cinco cópias impressas da sua
Dissertação de Mestrado.

 

Art. 52. Os casos omissos ao presente Regulamento serão resolvidos, em primeira
instância, pelo Colegiado do MAPDTL e, em segunda instância, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unilab.

 

Referência: Processo nº 23282.408251/2020-77 SEI nº 0267326
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 75, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Dispõe sobre as normas para
ins�tucionalização dos projetos de
pesquisa cadastrados no Fluxo Con�nuo na
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.000915/2021-34,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar as diretrizes acerca das normas para ins�tucionalização dos projetos de
pesquisa cadastrados no Fluxo Con�nuo na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab), na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:05, 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 0267476 e
o código CRC 034CC086.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 75, DE 20 DE ABRIL DE 2021

REGULAMENTO PARA ESTABELECER AS DIRETRIZES GERAIS PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS
PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO FLUXO CONTÍNUO DA UNILAB

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º Estabelecer as diretrizes gerais para a ins�tucionalização dos projetos de pesquisa
no Fluxo Con�nuo na Unilab.

 

Art. 2º A pesquisa é desenvolvida por meio de projetos de pesquisa nas diferentes áreas da
produção técnico-cien�fica e ar�s�ca, colaborando para a promoção do desenvolvimento regional e
intercâmbio cultural, cien�fico e educacional, visando a:

 

I - formação de excelência em nível superior;

 

II - produção de conhecimentos; e

 

III - promoção da inovação e de novas tecnologias.

 

Art. 3º Compreende-se por produção técnico-cien�fica e ar�s�ca os resultados dos
projetos de pesquisa propostos e desenvolvidos nos Ins�tutos da Unilab, abrigados ou não em grupos de
pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq), disseminados nos
meios reconhecidos pelas respec�vas áreas de conhecimento.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

 

Art. 4º A ins�tucionalização dos projetos de pesquisa na Unilab tem como obje�vos:

 

I - formalizar a existência das pesquisas realizadas pelos docentes da Unilab junto à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), à Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa
(CAPP), e junto ao ins�tuto de origem do pesquisador;
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II - registrar carga horária em a�vidades de pesquisa dos docentes da Unilab, conforme
estabelecido em resolução específica;

 

III - promover um fluxo con�nuo para a submissão de propostas de projetos de pesquisa
em fluxo con�nuo na Unilab;

 

IV - acompanhar a execução de projetos de pesquisa da Unilab;

 

V - divulgar à comunidade acadêmica as pesquisas realizadas pelos docentes da Unilab.

 

CAPÍTULO III

DAS SUBMISSÕES

 

Art. 5º Podem submeter projetos de pesquisa para avaliação e cadastro junto à PROPPG:

 

I - professores efe�vos da Unilab;

 

II - professores cedidos, professores visitantes, professores do Programa Professor
Visitante Nacional Sênior PVNS/CAPES;

 

III - bolsistas de desenvolvimento regional, bolsista do Programa Nacional de Pós-
Doutorado PNPD/CAPES, docentes em cooperação técnica e colaboradores em Projeto UNESCO,
vinculados à Unilab;

           

Art. 6º O processo de submissão dos projetos de pesquisa ao fluxo con�nuo estará
estabelecido em edital específico.

 

CAPÍTULO IV

 DOS COORDENADORES

 

Art. 7º   O Proponente deverá também ser o Coordenador do Projeto.

 

§ 1º É permi�do ao Coordenador do Projeto indicar colaboradores internos e externos à
ins�tuição no ato de sua submissão.

 

§ 2º O Coordenador deverá apresentar o plano descrevendo especificamente a
contribuição do colaborador interno e externo para a pesquisa.

 

Art. 8º Os pedidos de alteração de carga horária, deverão ser encaminhadas em formulário
próprio, devidamente assinado pelo Coordenador do Projeto e Diretor do Ins�tuto acadêmico, à
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Coordenação de Pesquisa, que receberá o pedido e remeterá a dois membros da Comissão para análise
às cegas e emissão de parecer no prazo de até 15 (quinze) dias.

 

§ 1º A escolha dos membros avaliadores será feita pelo presidente da Comissão para
Avaliação de Projetos de Pesquisa;

 

§ 2º O parecer emi�do pelos avaliadores poderá ser: aprovado, aprovado com pendências
ou reprovado.

 

§ 3º No caso de aprovado com pendências, estas deverão ser sanadas e o pedido de
alteração de carga horária reencaminhado pelo coordenador em um prazo de até 15 (quinze) dias
corridos para o e-mail pesquisafluxocon�nuo@unilab.edu.br com �tulo “resolução de pendências pedido
de alteração de carga horária”.

 

§ 4º Em caso de discordância entre os avaliadores previamente indicados, o pedido de
alteração de carga horária será enviado a um terceiro membro da CAPP ou será designado um consultor
ad hoc para análise e emissão de parecer final.

 

§ 5º Será permi�do ao pesquisador, ante à legislação vigente, indicar alunos voluntários
aos projetos aprovados na CAPP sob sua coordenação.

 

§ 6º Coordenadores de projetos devem ter currículo cadastrado na Plataforma La�es e
atualizado, pelo menos, nos úl�mos seis meses anteriores à submissão.

 

§ 7º Coordenadores de projetos devem possuir vínculo com grupo de pesquisa da Unilab,
o qual deverá estar cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

 

 § 8º É de exclusiva responsabilidade do Coordenador do Projeto ter conhecimento, adotar
e comprovar as providências que envolvam permissões e autorizações especiais, de caráter é�co ou legal,
necessárias à execução do projeto.

 

 § 9º Serão aceitas impreterivelmente propostas de coordenadores que não apresentem
pendências, de acordo com a Instrução Norma�va, junto à PROPPG.

 

§ 10. No caso de vinculação a um Projeto Integrado (Guarda-chuva), ou seja, na condição
de Subprojeto, é necessária a anuência do Coordenador geral do projeto por meio de declaração.

 

Art. 9º A carga-horária do Coordenador está condicionada à resolução da carga-horária
vigente.

 

Art. 10. Em caso de afastamento do Coordenador do Projeto autorizado pela Unilab por
tempo igual ou maior que 30 (trinta) dias, o Coordenador deverá solicitar a suspensão ou o cancelamento
da pesquisa junto à Coordenação de Pesquisa.
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§ 1º A suspensão da pesquisa mencionada no caput deste ar�go ocorrerá mediante envio
de formulário específico e do relatório parcial referente ao período executado da pesquisa. A
con�nuidade da pesquisa acontecerá mediante solicitação do pesquisador coordenador do projeto, com
a entrega de um novo plano de trabalho.

 

§ 2º O cancelamento da pesquisa mencionado no caput deste ar�go ocorrerá mediante
envio de formulário específico e do relatório final referente ao período executado da pesquisa.

 

§ 3º Se o Coordenador do Projeto �ver indicado um vice-coordenador no ato da solicitação
de cadastro, este poderá assumir o projeto em seu lugar, e o coordenador ficar coordenando à distância,
mas nesse caso ele deverá enviar uma declaração informando essa situação.

 

CAPÍTULO V

 DOS COLABORADORES

 

Art. 11. Colaborador é qualquer pesquisador ou profissional ou membro da sociedade civil,
com ou sem vínculo ins�tucional com a Unilab, indicado pelo coordenador como membro da equipe de
trabalho com conhecimento na área do projeto, com exceção de alunos da graduação da Unilab.

 

 § 1º Podem ser colaboradores internos:

 

I - Professores Efe�vos;

 

II - Professores Cedidos;

 

III - Professores Visitantes;

 

IV - Professores do Programa PVNS/CAPES;

 

V - Professores Subs�tutos;

 

VI - Bolsistas de Desenvolvimento Regional, Bolsista do Programa Nacional de Pós-
doutorado PNPD/CAPES, Docentes em Cooperação Técnica e Colaboradores em Projeto UNESCO;

 

VII - Servidores Técnico-Administra�vos; e

 

VIII - Alunos de Pós-Graduação.

 

 § 2º Colaboradores externos à Unilab não possuem vínculo emprega�cio, pecuniário ou
de qualquer outro cunho, nesse sen�do não estão sujeitos às norma�vas de acompanhamento do
trabalho desta ins�tuição.  
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Art. 12. É facultada, somente aos colaboradores externos, a exigência de possuir currículo
cadastrado na Plataforma La�es  do CNPq e de pertencer a um grupo de pesquisa vinculado à Unilab.

 

Art. 13. É vedada a indicação de colaboradores internos após a submissão do projeto.

 

Art. 14. A carga-horária do colaborador interno está condicionada à resolução da carga-
horária vigente para cada servidor.

 

CAPÍTULO VI

 DOS VOLUNTÁRIOS

 

Art. 15. Voluntário é o discente regularmente matriculado em cursos de graduação da
Unilab, orientado pelo docente-pesquisador coordenador do projeto para atuação em projeto de
pesquisa cien�fica, sem recebimento de bolsa a exercer a�vidade, com plano de trabalho específico.

 

§ 1º Será admi�da a indicação nos casos em que o projeto conte, no mínimo, 6 (seis)
meses entre a data da indicação e o prazo para término do projeto.

 

§ 2º O aluno voluntário deve estar regularmente matriculado em curso de graduação da
Unilab, não podendo estar cadastrado como bolsista ou voluntário de iniciação cien�fica em outro
projeto de pesquisa na data de sua indicação, ter carga horária disponível entre 12 (doze) a 20 (vinte)
horas semanais, ser selecionado e indicado por apenas um orientador, ter o currículo cadastrado na
Plataforma La�es do CNPq.

 

§ 3º O pesquisador deverá apresentar um plano de trabalho individualizado para cada
aluno voluntário, descrevendo detalhadamente as a�vidades a serem desenvolvidas pelo aluno no
âmbito do projeto, de acordo com o cronograma da pesquisa.

 

§ 4º Compete ao(s) alunos(s) voluntário(s):

 

I - dedicar-se integralmente às a�vidades acadêmicas e de pesquisa, comprovando através
de frequência mensal;

 

II - executar o plano de trabalho aprovado com a supervisão do orientador;

 

III - apresentar, em caráter individual, resultados preliminares alcançados na forma de
relatório parcial a cada 6 (seis) meses de a�vidades, ou no caso de desligamento do projeto de pesquisa,
e resultados conclusivos em relatório final no término do projeto;

 

IV - apresentar os resultados da pesquisa em Encontro de Iniciação Cien�fica da Unilab
conforme calendário acadêmico; e
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V - encaminhar a frequência mensal, devidamente assinada pelo orientador, até o dia 24
(vinte e quatro) de cada mês.

 

CAPÍTULO VII

DOS CADASTROS

 

Art. 16. Poderão ser cadastrados na PROPPG, projetos de pesquisa novos, projetos de
pesquisa aprovados por agências externas de fomentos e/ou projetos de pesquisa aprovados em editais
do Programa Ins�tucional de Bolsa de Iniciação Cien�fica da Unilab, mas não contemplados com bolsa.

 

§ 1º Os projetos cadastrados deverão ter execução junto à PROPPG de no mínimo 12
(doze) meses e no máximo de 36 (trinta e seis) meses.

 

§ 2º Projetos aprovados com financiamento em Editais externos à Unilab e projetos
aprovados, mas não contemplados com bolsas em editais do Programa Ins�tucional de Bolsa de Iniciação
Cien�fica ou Tecnológica da Unilab (PIBIC/Unilab, BICT/FUNCAP, PIBIC/CNPq, PIBIC/FAPESB, PIBITI CNPq)
podem ser cadastrados na PROPPG mediante solicitação do coordenador e ficarão dispensados de
avaliação.

 

§ 3º Para os projetos aprovados com financiamento em editais externos à Unilab, será
admi�do o cadastramento do mesmo na PROPPG, desde que atenda ao § 1º do art. 16.

 

§ 4º Para os projetos aprovados, mas não contemplados com bolsas em editais do
Programa Ins�tucional de Bolsa de Iniciação Cien�fica ou Tecnológica da Unilab (PIBIC/Unilab,
BICT/FUNCAP, PIBIC/CNPq, PIBIC/FAPESB, PIBITI CNPq), só poderão ser cadastrados na PROPPG com o
período de execução igual ao aprovado previamente pelo respec�vo Edital de Iniciação e não poderão
sofrer alteração no cronograma original até seu término.

 

§ 5º Já para os projetos aprovados com financiamento em Editais externos à Unilab podem
ser cadastrados mediante solicitação do coordenador em formulário próprio, acompanhado
obrigatoriamente do projeto e termo de outorga ou outra comprovação da aprovação/financiamento
externo. O cadastro obedecerá a data da solicitação feita na PROPPG da Unilab. No caso de projetos de
12 (doze) meses, o cadastro na PROPPG somente poderá ser feito até no máximo 30 (trinta) dias da data
de aprovação no órgão externo.

 

 § 6º Os projetos de pesquisa novos serão subme�dos a avaliação da Comissão de
Avaliação de Projetos de Pesquisa (CAPP), podendo ser cadastrados somente após aprovação da
CAPP.        

 

§ 7º Na hipótese de projetos de pesquisa realizados em rede ou em associação com outras
ins�tuições (públicas ou privadas), somente serão cadastrados projetos ou subprojetos de pesquisa
coordenados por proponentes vinculados à Unilab.
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§ 8º Em caso de projetos com financiamento interno ou externo, a duração do projeto
poderá ser inferior a 12 (doze) meses, seguindo o cronograma es�pulado pelo financiador;

 

Art. 17. Não poderão ser cadastrados em Fluxo Con�nuo, projetos já finalizados ou
contemplados com bolsas em editais de Iniciação Cien�fica ou Tecnológica da Unilab.

 

CAPÍTULO VIII

DAS TRAMITAÇÕES

 

 Art. 18. A tramitação de projetos de pesquisa para aprovação na Comissão de Avaliação de
Projetos de Pesquisa (CAPP), seguirá as seguintes etapas:

 

I - recebimento e conferência pela PROPPG da documentação necessária para o
cadastramento do projeto de pesquisa, conforme respec�vo edital;

 

II - após a verificação da documentação, o projeto será encaminhado pela PROPPG a dois
membros da CAPP pertencentes à grande área do projeto para análise às cegas e emissão de parecer
sobre o projeto. Em caso de dois pareceres favoráveis, o projeto será cadastrado, em caso de pareceres
divergentes, a PROPPG remeterá o processo para um terceiro avaliador da CAPP ou será designado um
consultor ad hoc da grande área para análise e emissão de parecer final.

 

III - o parecer emi�do pelos avaliadores poderá ser: aprovado, aprovado com pendências
ou reprovado. No caso de aprovado com pendências, a PROPPG informará ao proponente que estas
deverão ser sanadas e o mesmo deverá encaminhar o projeto novamente para a PROPPG até 15
(quinze) dias corridos em mensagem in�tulada “resolução de pendências”;

 

IV - em caso de dois pareceres desfavoráveis, o projeto não será cadastrado. Nesses casos,
o proponente será informado do resultado e da possibilidade de entrar com recurso;

 

V - para casos que demandem conhecimento especializado, é facultado à CAPP convidar
consultores ad hoc pertencentes ou não à Unilab;

 

VI - os resultados das análises serão comunicados pela PROPPG ao proponente do projeto,
através de e-mail.

 

CAPÍTULO IX

DAS AVALIAÇÕES

 

Art. 19. Caso o projeto não tenha financiamento externo, passará pela avaliação da CAPP,
que analisará os seguintes elementos de análise do mérito das propostas:
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I - o mérito cien�fico e acadêmico do projeto, quais sejam, sua originalidade, coerência
teórico-metodológica, relevância e viabilidade técnica e financeira;

 

II -  a adequação técnica e cien�fica do(s) plano(s) de trabalho apresentado(s);

 

III - viabilidade técnica e financeira do projeto (o coordenador deve indicar a
disponibilidade dos recursos e infraestrutura necessários à viabilização do plano de trabalho).

 

Parágrafo único. Sugere-se ainda na avaliação das propostas, a análise dos seguintes
pontos:

 

 I - �tulo: o �tulo deve mostrar com clareza a que o projeto se refere, devendo ser curto,
de modo a facilitar sua compreensão e reconhecimento da área de estudo e do tema da pesquisa;

 

II - introdução: a introdução, escrita de forma impessoal, deve conter, de modo geral, a
mo�vação, a problema�zação, a jus�fica�va e os obje�vos, com a devida sustentação bibliográfica;

 

III - revisão bibliográfica: revisão inicial dos principais marcos teóricos;

 

IV - material e métodos, casuís�ca e discussão, tratamento metodológico ou
metodologia: trata-se de um exercício de síntese e de focalização na delimitação do procedimento
inves�ga�vo, contendo o desenho geral da pesquisa, as lógicas, as etapas e os instrumentos de
inves�gação, análise e interpretação;

 

V -  resultados esperados/metas: deverá conter os resultados e metas que pretende-se
alcançar com a pesquisa;

 

VI - referências bibliográficas: deve vir ao final do projeto; consta de uma relação de
autores e trabalhos efe�vamente citados no corpo do texto, seguindo as Normas para Organização,
Redação e Apresentação de Trabalhos Cien�ficos da Unilab, encontrado no site da Biblioteca;

 

VII - tabelas, figuras e quadros: constam de elementos específicos, sistema�zados,
seguindo numeração própria e diferenciada, que devem ser referidos no texto e colocados logo após suas
referências;

 

VIII - anexos: constam da transcrição dos instrumentos que serão u�lizados, banco de
dados ou outros textos relevantes para a compreensão do problema e do tratamento metodológico;

 

IX - orçamento: planilha de desempenho financeiro, detalhando itens, custos e gastos,
sendo necessária a indicação da fonte financeira e do gestor financeiro;

 

X - cronograma: traduz-se por um calendário que marca o período de execução do projeto;
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XI - planos de trabalhos individualizados: deverá constar as a�vidades de pesquisa a serem
desenvolvidas por cada par�cipante de projeto.

 

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

 

Art. 20. Entende-se como recurso o pedido de reconsideração de decisão rela�va à
avaliação final do projeto, o qual deve apresentar jus�fica�va ou explicação que possam contribuir para
um novo exame.

 

§ 1º O recurso será admi�do, unicamente, quando o solicitante entender:

 

I - que houve falha de julgamento quanto ao mérito da proposta;

 

II - que houve falha de procedimento operacional ou administra�vo.

 

Art. 21. Em caso de reprovação, não serão consideradas como recurso as solicitações com
alterações no conteúdo da proposta inicial (detalhamento descrito no art. 18, inciso IV), que ocorram
posteriores à data de julgamento da solicitação original.

 

Art. 22. Fica estabelecido o prazo de até 3 (três) dias úteis para interposição de recursos, a
par�r da data de comunicação dos resultados.

 

Art. 23. O recurso será interposto à PROPPG, que o encaminhará para decisão final da
Comissão de Avaliação de Projeto de Pesquisa-CAPP. Após a análise do recurso, a PROPPG comunicará ao
proponente a decisão final da CAPP. Se o recurso for aceito, o projeto será cadastrado, caso contrário o
projeto será arquivado.

 

CAPÍTULO XI

DA ENTREGA DOS RELATÓRIOS

           

Art. 24. A cada período de 12 (doze) meses após o cadastramento do projeto e no término
de sua execução, o Coordenador deverá entregar à PROPPG, no prazo de até 30 (trinta) dias, relatório de
pesquisa parcial ou final, com o detalhamento das a�vidades de pesquisa realizadas durante o respec�vo
período.

 

Art. 25. Nos relatórios parcial e final deverão constar os seguintes itens: descrição geral do
projeto, introdução, obje�vos, jus�fica�va, revisão da literatura ou fundamentação teórica, metodologia,
resultados e discussão, dificuldades encontradas, produção gerada (com comprovações, quando for o
caso), par�cipação em eventos (com comprovações, quando for o caso) e referências.
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Art. 26. No relatório final, deverá ainda constar como anexo o parecer com aprovação pelo
Comitê de É�ca em Pesquisa para pesquisas realizadas com seres humanos ou o parecer com aprovação
pelo Comitê de É�ca em Experimentação Animal, no caso de pesquisas envolvendo experimentação com
animais.

 

Art. 27. O Coordenador de projeto aprovado por agências externas de fomento deverá
apresentar relatório em formulário próprio do fluxo con�nuo da PROPPG.

 

Art. 28. O Coordenador de projeto aprovado com financiamento interno ou externo,
mencionado no § 8º art. 16, deverá entregar à PROPPG o relatório final de a�vidade de pesquisa
entregue à referida agência financiadora.

 

CAPÍTULO XII

DAS PRORROGAÇÕES

 

Art. 29. Em caso de necessidade de prorrogação do cronograma original do projeto, o
pesquisador deverá encaminhar o relatório com resultados parciais, jus�fica�vas e o novo cronograma no
prazo de até 30 (trinta) dias, após o encerramento da vigência do projeto.

 

Art. 30. A prorrogação somente poderá ocorrer uma única vez, por período não superior a
1 (um) ano, respeitando-se o limite máximo de 3 (três) anos de duração.

 

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 31. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela CAPP, CPI e PROPPG.

Referência: Processo nº 23282.000915/2021-34 SEI nº 0267476
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 76, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Dispõe sobre a regulamentação das
pendências junto à Coordenação de
Pesquisa (CPQ)/Proppg e procedimentos
para regularização.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.000642/2021-28,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar as diretrizes para regulamentação das pendências junto à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (Proppg) e procedimentos para regularização, na forma do anexo, parte
integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:06, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267600 e
o código CRC 23A160AD.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 76, DE 20 DE ABRIL DE 2021

DIRETRIZES PARA REGULAMENTAÇÃO DAS PENDÊNCIAS JUNTO À CPQ/PROPPG E PROCEDIMENTOS
PARA REGULARIZAÇÃO

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  A presente Resolução regulamenta as pendências dos projetos de pesquisas
cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e apresenta os procedimentos de
regulamentação.

 

CAPÍTULO II

DA CONCEITUAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 2º Entende-se como pendência a não conformidade quanto ao cumprimento de
norma�vos de par�cipação, cadastro e acompanhamento de projetos de pesquisa, bolsas e editais, junto
à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Art. 3º As pendências podem ser de:

 

I - entrega de documentos obrigatórios decorrentes da realização da pesquisa;

 

II - apresentação de resultados no Encontro de Iniciação Cien�fica e Tecnológica da Unilab;

 

III - não par�cipação de grupo de pesquisa vinculado à Unilab;

 

IV - par�cipação em grupo de pesquisa com a situação “Não atualizado” ou “Em
preenchimento” no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cien�fico e Tecnológico (CNPq).

 
 

CAPÍTULO III

DA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS

 

Art. 4º Serão considerados inadimplentes todo coordenador ou bolsista/voluntário que
não cumprirem as exigências estabelecidas pela presente instrução norma�va.
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Art. 5º Enquanto permanecer a pendência, torna-se inadimplente e impedido de
apresentar quaisquer demandas à Coordenação de Pesquisa (CPQ) e, consequentemente, submeter
projetos de pesquisa aos Editais internos da Proppg/Unilab. 

 

CAPÍTULO IV

DAS PENDÊNCIAS DECORRENTES DA ENTREGAS DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

 

Art. 6º Serão considerados inadimplentes, o orientador e o bolsista/voluntário que:

 

I - não entregarem no prazo estabelecido a Avaliação do Desempenho e o Relatório da
Pesquisa (Parcial e/ou Final) para cada bolsista/voluntário;

 

II - não entregarem no prazo estabelecido, com os ajustes solicitados pelo respec�vo órgão
colegiado, o Relatório da Pesquisa (Parcial e/ou Final);

 

III - �verem o Relatório da Pesquisa (Parcial e/ou Final) reprovado pelo respec�vo órgão
colegiado;

 

IV - não entregarem nos prazos estabelecidos os relatórios mensais de frequência.

 

Art. 7º O prazo para a entrega da documentação obrigatória deverá respeitar os seguintes
critérios:

 

I - o prazo para entrega dos relatórios parcial e final e frequência será definido pelo Edital o
qual o docente concorreu ou pelo Edital no qual o projeto está cadastrado;

 

II - a avaliação dos relatórios em sua respec�va Comissão deverá ter um prazo de 30
(trinta) dias corridos contados a par�r da data de recebimento pela Comissão;

 

III - caso haja solicitação de correção do relatório, o coordenador e bolsista/voluntário
terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da no�ficação oficial, para realizar os ajustes
e/ou correções exigidos. 

 

Art. 8º Para regularização de pendência descrita no art. 3º, rela�va a entrega de avaliação
do desempenho do bolsista/voluntário, frequência, relatório da pesquisa parcial ou final, ou ainda da
devolução dos relatórios após análise, tanto o coordenador como o bolsista/voluntário serão
considerados adimplentes a par�r da entrega do documento pendente.

 

Parágrafo único. Caso não haja regularização da pendência em decorrência da falta de
entrega de documentos, ela será prescrita no prazo de 3 (três) anos a par�r da data de início da
pendência. 
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CAPÍTULO V

DAS PENDÊNCIAS DECORRENTES DA APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS NO ENCONTRO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNILAB

 

Art. 9º Serão considerados como inadimplentes, o orientador e o bolsista/voluntário que
não apresentarem os resultados finais da pesquisa no Encontro de Iniciação Cien�fica e Tecnológica da
Unilab.

 

Parágrafo único.  Caso o aluno não possa apresentar os resultados finais, a apresentação
poderá ser feita pelo professor orientador/coorientador ou por algum outro aluno bolsista ou voluntário
que tenha contribuído para o trabalho.

 

Art. 10. Cada aluno bolsista ou voluntário de Iniciação Cien�fica (IC), deve apresentar
trabalho no Encontro de Iniciação Cien�fica e Tecnológica da Unilab, de acordo com as norma�vas e 
orientações de cada agência ou órgão de fomento.

 

Art. 11. Cada aluno voluntário de projetos cadastrados em fluxo con�nuo, deve apresentar
os resultados da pesquisa em Encontro de Iniciação Cien�fica da Unilab, conforme calendário acadêmico.

 

Art. 12. Para regularização de pendência rela�va à apresentação de resultados no Encontro
de Iniciação Cien�fica e Tecnológica, tanto coordenador como bolsista/voluntário serão considerados
adimplentes mediante apresentação dos resultados em uma nova edição do Encontro de Iniciação
Cien�fica e Tecnológica da Unilab.

 

Parágrafo único. Caso não haja regularização da pendência em decorrência da não
apresentação de resultados no Encontro de Iniciação Cien�fica e Tecnológica da Unilab, a mesma será
prescrita no prazo de 3 (três) anos. 

 
 

CAPÍTULO VI

DAS PENDÊNCIAS RELATIVAS A GRUPOS DE PESQUISA

 

Art. 13. Para regularização de pendência decorrente da não par�cipação em Grupo de
Pesquisa cadastrado junto à Unilab, o membro será considerado adimplente mediante o ingresso em, no
mínimo, um dos grupos de pesquisa cer�ficados pela Unilab no Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP).

 

Art. 14. Para regularização de pendência decorrente da par�cipação de grupo de pesquisa
com a situação “Não atualizado” ou “Em preenchimento” no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do
CNPq, o membro será considerado adimplente mediante a atualização da situação do grupo de pesquisa
indicado na submissão do projeto.

 

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES TRANSITÓRIAS
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Art. 15. A presente resolução disciplinará as pendências vinculadas a editais de pesquisas
publicados a par�r de 2018.

 

Art 16. As pendências vinculadas aos editais de pesquisa publicados antes do ano de 2018
serão consideradas como prescritas, a par�r da data de publicação da presente Resolução. 

 

CAPÍTULO VIII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Art. 17. Eventuais novos �pos de pendência poderão ser assim ins�tuídos, nos termos
desta norma�va, pela Câmara de Pesquisa e Pós-graduação, através de norma�va específica.

 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e Inovação e pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

 

Referência: Processo nº 23282.000642/2021-28 SEI nº 0267600
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 77, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Dispõe sobre as normas para criação,
credenciamento de líderes, cer�ficação e a
manutenção dos Grupos de Pesquisa na
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.412942/2020-75,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar as diretrizes para norma�zação da criação, do credenciamento de líderes,
da cer�ficação e da manutenção dos Grupos de Pesquisa liderados por docentes da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), os quais estarão cadastrados na base de
dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien�fico e
Tecnológico (CNPq), na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:08, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267630 e
o código CRC 29DA3061.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 77, DE 20 DE ABRIL DE 2021

DIRETRIZES PARA NORMATIZAÇÃO DA CRIAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO DE LÍDERES, DA CERTIFICAÇÃO
E DA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA LIDERADOS POR DOCENTES DA UNILAB

 

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE DOS GRUPOS DE PESQUISA

 

Art. 1º A presente Resolução norma�za a criação, o credenciamento de líderes, a
cer�ficação e a manutenção dos Grupos de Pesquisa liderados por docentes da Unilab, os quais estarão
cadastrados na base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cien�fico e Tecnológico (CNPq).

 

Art. 2º O Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil cons�tui-se no inventário dos grupos
de pesquisa em a�vidade no País. As informações nele con�das dizem respeito aos recursos humanos
cons�tuintes dos grupos (pesquisadores, estudantes e técnicos), às linhas de pesquisa em andamento, às
especialidades do conhecimento, aos setores de aplicação envolvidos, à produção cien�fica, tecnológica
e ar�s�ca e às parcerias estabelecidas entre os grupos e as ins�tuições, sobretudo com as empresas do
setor produ�vo. Com isso, é capaz de descrever os limites e o perfil geral da a�vidade cien�fico-
tecnológica no Brasil.

 

Art. 3º Para fins desta resolução, define-se:

 

I - pesquisa: conjunto de a�vidades organizadas de forma sistemá�ca através de métodos
teóricos ou experimentais, promovidas nos vários campos do conhecimento, cujo obje�vo principal seja o
de ampliar o conhecimento cien�fico e promover o bem-estar social e ambiental;

 

II - grupo de pesquisa: representa um grupo de pesquisadores, estudantes e pessoal de
apoio técnico que está organizado em torno à execução de linhas de pesquisa segundo uma regra
hierárquica fundada na experiência e na competência técnico-cien�fica nos mais variados campos dos
saberes;

 

III - linha de pesquisa: representa temas aglu�nadores de estudos cien�ficos que se
fundamentam em tradição inves�ga�va, de onde se originam projetos cujos resultados guardam
afinidades entre si;

 

VI - produção cien�fica, tecnológica, ar�s�ca e cultural regular: produção existente,
periódica e regular, nos currículos La�es dos pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico que

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267630 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=307925&infra_sist… 3/8

par�cipam do grupo, admi�da a dupla ou múl�pla contagem, a qual ocorre devido às coautorias entre
par�cipantes do grupo.

 

Art. 4º Os Grupos de pesquisa da Unilab deverão se cons�tuir como núcleos de
desenvolvimento de a�vidades de pesquisa e de produção cien�fica, tecnológica, de inovação,
humanís�ca, ar�s�ca ou cultural no contexto da Unilab com base na legislação vigente.

 

Art. 5º Os Grupos de pesquisa da Unilab serão os responsáveis por promover a
universidade no cenário cien�fico nacional e internacional, através das pesquisas executadas.

 

CAPÍTULO II

 DA ESTRUTURA E DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE PESQUISA

 

Art. 6º Os Grupos de Pesquisa podem ser organizados da seguinte forma:

 

I - líder(es);

 

II - pesquisadores;

 

III - estudantes;

 

IV - técnicos;

 

V - colaboradores estrangeiros.

 

§ 1º O Líder de grupo de pesquisa é o docente-pesquisador que detém a liderança
acadêmica e intelectual no grupo de pesquisa.

 

§ 2º Um grupo de pesquisa pode possuir até dois líderes, doravante denominados Primeiro
Líder e Segundo Líder. Conceitualmente, o Primeiro e o Segundo Líder têm exatamente o mesmo “valor”
no DGP.

 

§ 3º São atribuições do Primeiro Líder:

 

I - responsabilizar pelo cadastro e atualização do grupo no DGP;

 

II - coordenar e supervisionar o andamento das a�vidades de pesquisa do seu grupo;

 

III - agregar esforços juntamente com os demais pesquisadores do grupo, em busca de
superação de desafios e promoção do conhecimento cien�fico na Universidade;
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VI - manter atualizadas as informações sobre o grupo no DGP;

 

V - representar o grupo de pesquisa, fornecendo à PROPPG informações sobre as
a�vidades do grupo, quando solicitadas.

 

§ 4º De acordo com as regras do DGP, o pesquisador só pode ser líder de um grupo de
pesquisa.

 

§ 5º O Segundo Líder é o docente-pesquisador que auxilia o Primeiro Líder nas a�vidades
do grupo, podendo o subs�tuir em sua ausência.

 

§ 6º Os Pesquisadores são os indivíduos com graduação ou pós-graduação pertencentes a
equipe de pesquisa e que estejam diretamente envolvidos na produção cien�fica do grupo. Todo
pesquisador da Unilab deve estar vinculado a um Grupo de Pesquisa da Unilab cadastrado no Diretório
do CNPq e Cer�ficado pela Ins�tuição.

 

§ 7º Os Estudantes são os alunos pertencentes aos cursos de graduação, ou pós-
graduação lato sensu e stricto sensu, vinculados às linhas de pesquisa do grupo, onde executam
a�vidades inerentes à pesquisa e sob a orientação de pesquisadores vinculados ao grupo.

 

§ 8º Os Técnicos são os servidores efe�vos pertencentes ao quadro administra�vo da
Unilab ou de outra Ins�tuição e que auxiliam no desenvolvimento de projetos vinculados ao grupo de
pesquisa.

 

§ 9º Os Colaboradores Estrangeiros são os docentes pesquisadores subs�tutos,
temporários ou visitantes da Unilab estrangeiros, docentes pesquisadores estrangeiros pertencentes a
outra ins�tuição, bem como profissionais estrangeiros que par�cipam esporadicamente das a�vidades
desenvolvidas pelo grupo. A presença de colaboradores não é um ponto obrigatório para a criação ou
manutenção do grupo de pesquisa.

 

CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS PARA LÍDERES DE GRUPOS DE PESQUISA

 

Art. 7º São requisitos indispensáveis para liderar um grupo de pesquisa:

 

I - ser servidor efe�vo da Unilab na a�va, em regime de Dedicação Exclusiva ou 40
(quarenta) horas, ou aposentado que exerça a�vidades ligadas à pós-graduação lato e/ou stricto sensu e
à pesquisa;

 

II - possuir �tulo de doutor;
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III - não liderar concomitantemente mais de um grupo de pesquisa cadastrado no DGP e já
cer�ficado por um Representante Ins�tucional;

 

IV - ter orientado alunos de graduação nas modalidades previstas no Programa
Ins�tucional de Iniciação Cien�fica e Tecnológica ou estar vinculado a algum curso ou programa de pós-
graduação lato e/ou stricto sensu;

 

V - ter produção cien�fica nos úl�mos 2 (dois) anos compa�vel com a subárea do CNPq
predominante do grupo.

 

§ 1º O proponente a líder de grupo de pesquisa deverá possuir, nos úl�mos cinco anos da
data de solicitação, um mínimo de cinco produções dos �pos listados nos incisos infra, sendo, pelo menos
duas delas dos �pos listados nos incisos de I a III:

 

I - ar�gos publicados em periódicos classificados pela CAPES com, no mínimo, o Qualis A
ou B na área de avaliação correspondente à subárea do grupo;

 

II - livro autoral do proponente a líder de grupo, publicado por editora com conselho
editorial e com ISBN;

 

III - capítulos inseridos em coletâneas do proponente a líder de grupo, publicado por
editora com conselho editorial e com ISBN;

 

IV - patentes licenciadas, concedidas ou depositadas, vedada a dupla contagem da mesma
patente em seus diferentes estágios;

 

V - produção ar�s�ca e/ou cultural do proponente a líder de grupo com a respec�va
classificação definida pelo Qualis Ar�s�co da CAPES.

 

VI - trabalho completo publicado em anais de evento.

 

§ 2º Candidatos com bolsa de Produ�vidade em Pesquisa-PQ ou em Desenvolvimento
Tecnológico e Extensão Inovadora-DT do CNPq, bolsista de Produ�vidade em Pesquisa do Estado
(FUNCAP/FAPESB, dentre outras Fundações ou Agências de Fomento) e professor permanente dos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu da Unilab são automa�camente aprovados neste quesito.

 

Art. 8º A capacidade do pleiteante em liderar Grupo de Pesquisa da Unilab será aferida
pelo exame de seu Currículo La�es, o qual deverá estar atualizado no momento da solicitação de
credenciamento.

 

Parágrafo único. Todas as informações devem constar no Currículo La�es do proponente,
no momento da solicitação.
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CAPÍTULO IV

DA CONSTITUIÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA

 

Art. 9º São requisitos para a cons�tuição de Grupos de Pesquisa na Unilab:

 

I - os Líderes deverão obrigatoriamente atender os requisitos do art. 7º e art. 8° desta
resolução;

 

II - todos os membros de grupos de pesquisa devem possuir currículo cadastrado na
plataforma La�es;

 

III - o grupo deverá ser formado por, no mínimo, 2 (dois) pesquisadores;

 

VI - ter a par�cipação de estudantes de graduação e/ou pós-graduação;

           

Art. 10. A composição e o quan�ta�vo de linhas de pesquisa dos grupos cer�ficados
deverão respeitar obrigatoriamente as orientações do CNPq e/ou conforme o disposto no Manual do
Usuário de orientação e u�lização do DGP elaborado pelo CNPq.

 

Art. 11. Para solicitar a criação de um grupo de pesquisa é necessário que o candidato a
Primeiro Líder encaminhe requerimento pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para Secretaria da
PROPPG, através do envio da seguinte documentação:

 

I - formulário específico, contendo as seguintes informações:

 

a) nome do grupo;

 

b) nome(s) do(s) líder(es);

 

c) unidade acadêmica de lotação do Primeiro Líder, à qual o grupo ficará vinculado;

 

d) área e subárea predominantes do grupo, segundo o CNPq;

 

e) relação dos pesquisadores, estudantes, técnicos e colaboradores envolvidos;

 

f) linhas de pesquisa;

 

g) jus�fica�va para a formação do grupo, demonstrando a relevância e as perspec�vas de
contribuição cien�fica;
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h) descrição da infraestrutura da Unilab e/ou da(s) ins�tuição(ões) colaboradoras para o
desenvolvimento dos projetos vinculados ao grupo de pesquisa.

 

II - termo de concordância assinado pelos pesquisadores, rela�vo à par�cipação no grupo;

 

III - carta de anuência da unidade acadêmica de lotação do Primeiro Líder.

 

IV - currículo La�es do(s) líder(es) acompanhado das documentações exigidas no art. 7º da
presente resolução.

 

Art. 12. A checagem documental da solicitação de criação de grupo de pesquisa será
realizada pela Secretaria da PROPPG. Caso a documentação esteja completa, o processo será
encaminhado para cer�ficação pela Coordenação de Pesquisa da PROPPG.

 

Art. 13. A análise do pedido de cer�ficação do Grupo de Pesquisa na Unilab será efetuada
pela Coordenação de Pesquisa da PROPPG, segundo os critérios descritos nesta resolução.

 

Art. 14. Após aprovação da criação do grupo de pesquisa pela Coordenação de Pesquisa, o
Primeiro Líder será cadastrado no DGP do CNPq.

 

Art. 15. O líder cadastrado deverá registrar os dados do seu grupo de pesquisa no DGP,
enviá-los ao CNPq e, em seguida, comunicar a PROPPG e aguardar a cer�ficação.

 

Parágrafo único. A comunicação acerca do envio dos dados do grupo de pesquisa ao DGP
deverá ser realizada pelo líder previamente cadastrado e inserida no processo de solicitação de criação
do grupo.

 

CAPÍTULO V

DA MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA

 

Art. 16. A Coordenação de Pesquisa realizará censo anual dos grupos de pesquisa da
Unilab com o intuito de verificar a con�nuidade do atendimento a esta Resolução e as orientações do
DGP do CNPq, bem como avaliar, em termos de produção intelectual, a evolução dos grupos.

 

Art. 17. Após realização do censo anual, a Coordenação de Pesquisa no�ficará todos os
líderes de grupos de pesquisa que apresentarem as situações “Não atualizado” ou “Em preenchimento”.

 

§ 1º Após envio da no�ficação, o Primeiro Líder do grupo terá um prazo de até trinta (30)
dias corridos para atualizar a situação no DPG.

 

§ 2º Caso a situação apontada não seja atualizada no prazo estabelecido, o grupo de
pesquisa passível de perda da situação de cer�ficado ou exclusão, conforme definições e orientações do
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DPG do CNPq.

 

CAPÍTULO VI

DA ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA

 

Art. 18. Todas as alterações no âmbito interno de um grupo de pesquisa devem ser
realizadas por seu Primeiro Líder.

 

§ 1º Um grupo cer�ficado poderá ter sua liderança alterada, caso o novo líder atenda aos
requisitos estabelecidos por esta Resolução.

 

§ 2º As solicitações de alteração da liderança ou exclusão de grupos de pesquisa devem ser
acompanhadas de jus�fica�va encaminhadas, via SEI, à Coordenação de Pesquisa, em formulário
específico.

 

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Art. 19. Os líderes de grupo de pesquisa obrigam-se a prestar contas de suas a�vidades por
meio de relatórios, ar�gos, resumos,  apresentações orais e demais meios de divulgação, quando assim
convocados pela PROPPG.

 

Art. 20. Os membros de grupo de pesquisa cer�ficados obrigam-se, anualmente, a
cadastrar sua produção cien�fica no Repositório Ins�tucional da Unilab.

 

Art. 21. Todos os membros dos grupos de pesquisa deverão possuir e manter seus dados
atualizados na plataforma La�es do CNPQ.

 

Art. 22. Os grupos de pesquisa da Unilab credenciados no DGP do CNPq no momento em
que esta resolução entrar em vigor terão um prazo de 90 (noventa) dias para se adequarem às normas
previstas nesta resolução.

 

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa, pela Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação e pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão.

Referência: Processo nº 23282.412942/2020-75 SEI nº 0267630
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 78, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução
Consuni 22/2014, de 22 de setembro de
2014, que estabelece procedimentos e
normas para criação de cursos de graduação,
bem como para elaboração e alteração dos
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), na
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.000728/2021-51,

 

RESOLVE:

 

 

Art. 1º Reeditar, com alterações, a Resolução Consuni 22/2014, de 22 de setembro de 2014,
que estabelece procedimentos e normas para criação de cursos de graduação, bem como para elaboração e
alteração dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), na Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO

 

Art. 2º A criação de novos cursos de graduação na Unilab seguirá trâmite interno através da
apreciação e aprovação do Projeto de Criação de Curso pelos órgãos consul�vos e delibera�vos superiores.

 

§ 1º Entenda-se por novos cursos que passarão por processo interno de criação os cursos nas
seguintes condições:

 

I - curso ofertado pela primeira vez na Unilab;

 



23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267668 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=307968&infra_sist… 2/9

II - curso já ofertado no Campus sede, mas proposto para ser ofertado em outro município ou
polo diverso daquele onde é ofertado.

 

§ 2º para ser criado é indispensável que o novo curso conste no PDI atualizado, segundo a
Portaria MEC 23, de 21 de dezembro de 2017, art. 26, § 1º.

 

CAPÍTULO II

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

 

Art. 3º O projeto pedagógico de um curso é o planejamento estrutural e funcional, dentro do
qual são tratados os aspectos imprescindíveis para garan�a de qualidade do curso. Deverão ser
considerados os obje�vos do curso; perfil do profissional; competências e habilidades a serem
desenvolvidas; estrutura curricular; metodologia a ser adotada; sistemá�ca da avaliação da aprendizagem;
apresentar a jus�fica�va de criação do curso, levando em conta as necessidades regionais, ins�tucionais e
dos países parceiros da Unilab; recursos humanos disponíveis; infraestrutura necessária e as formas de
gestão e avaliação sistemá�ca do projeto pedagógico do curso (PPC).

 

Art. 4º Conforme Fluxo 1 em anexo, para criação de cursos de graduação na Unilab deverá ser
observado o conjunto de normas legais para elaboração e funcionamento de Cursos da Educação Superior.

 

Art. 5º Compete à Direção da Unidade Acadêmica responsável, por meio de comissão
nomeada para esse fim, a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), de acordo com as áreas de
conhecimento de sua competência acadêmica e conforme proposta de estrutura e apresentação elaboradas
pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).

 

§ 1º A proposta de cada curso deverá observar as Diretrizes Curriculares Nacionais de acordo
com a área do curso e grau que irá conferir e demais atos norma�vos que orientam a formulação do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC), considerando também as diretrizes de internacionalização da Unilab.

 

§ 2º O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) elaborado pela comissão, deverá ser apreciado em
primeira instância pelo Conselho da respec�va Unidade Acadêmica.

 

§ 3º Depois de aprovado pelo Conselho da Unidade Acadêmica responsável, o Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) deverá ter sua per�nência, relevância e preceitos legais apreciados pela
PROGRAD.

 

§ 4º Compete à PROGRAD prestar assessoramento didá�co pedagógico durante a elaboração
do projeto de criação do curso, devendo ainda emi�r parecer quanto à sua criação.

 

§ 5º Caberá à PROGRAD submeter o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) à Câmara de
Graduação para avaliação e em seguida, ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe) para
aprovação e emissão da Resolução de Criação de Curso.

 

§ 6º Após receber processo constando a Resolução de Criação de Curso, a PROGRAD
encaminhará solicitação formal ao Procurador Educacional Ins�tucional (PEI) para que o novo curso seja
informado no Cadastro e-MEC, no prazo de 60 (sessenta) dias da aprovação pelo Conselho Superior
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competente da ins�tuição, acompanhados do respec�vo PPC, e receberá código de iden�ficação, que será
u�lizado no reconhecimento e nas demais funcionalidades do cadastro em conformidade com a Portaria
Norma�va MEC nº 23, de 21 de dezembro de 2017, republicada em 03/09/2018 e com a Portaria Norma�va
MEC nº 840, de 24 de agosto de 2018, republicada em 31/08/2018 e re�ficada em 03/09/2018.

 

Art. 6º Com a finalidade de assegurar as condições indispensáveis à oferta do curso e ainda o
tempo hábil para cumprimento do processo regulatório, é necessário que a proposta de criação de curso
seja subme�da ao Consepe, respeitado o prazo de 8 (oito) meses de antecedência da data prevista para o
funcionamento do curso.

 

CAPÍTULO III

DO CADASTRO E REGULAÇÃO DE CURSO

 

Art. 7º Caberá ao Procurador Educacional Ins�tucional (PEI) informar ao MEC a criação de
novos cursos de graduação na Unilab, via cadastro no e-MEC, e os demais Atos Regulatórios.

 

Parágrafo único. O Cadastro e-MEC é base de dados oficial e única de informações rela�vas às
ins�tuições e cursos de educação superior, man�do pelo MEC.

 

CAPÍTULO IV

DA ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

 

Art. 8º O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é passível de alterações, desde que decorridos,
no mínimo 6 (seis) meses de sua aprovação. As alterações serão aprovadas em primeira instância pelo
Colegiado de Curso,  e, em seguida, deliberadas pelo Conselho da Unidade Acadêmica e homologadas pela
Câmara de Graduação.

 

§ 1º Conforme Fluxos 2 e 3 em anexo, para aprovação de alteração de PPC de graduação na
Unilab deverá ser observado o conjunto de normas legais para elaboração/revisão do PPC.

 

§ 2º A criação ou ex�nção de disciplinas, alteração de carga horária de disciplinas, criação de
pré-requisitos com modificação da carga horária total; alteração de endereço; alteração de turno e vagas
dos cursos de graduação da Unilab são consideradas alteração no Projeto Pedagógico do curso a que
pertencem, devendo ser subme�das à apreciação do Consepe.

 

§ 3º A criação ou ex�nção de disciplinas, alteração de carga horária de disciplinas, criação de
pré-requisitos, sem modificação da carga horária total dos cursos de graduação da Unilab são consideradas
alteração no Projeto Pedagógico do curso a que pertencem, devendo ser subme�das à apreciação da
Câmara de Graduação.

 

Art. 9º Casos omissos e outras alterações não prevista no § 2º serão analisados pela Pró-
Reitoria de Graduação e encaminhados à Câmara de Graduação e, se necessário, para o Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão (Consepe).

 

Art. 10. Fica revogada a Resolução Consuni nº 22/2014, de22 de setembro de 2014.
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Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:11, 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 0267668 e o
código CRC 8D64ADDC.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 78, DE 20 DE ABRIL DE 2021

FLUXO 1 – CRIAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO UNILAB

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267668 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=307968&infra_sist… 5/9

ANEXO II À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 78, DE 20 DE ABRIL DE 2021

FLUXO 2 - APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PPC NA UNILAB
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ANEXO III À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 78, DE 20 DE ABRIL DE 2021
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FLUXO 3 – APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PPC NA UNILAB
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Referência: Processo nº 23282.000728/2021-51 SEI nº 0267668
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 79, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova a criação do Curso de Graduação
em Serviço Social, Bacharelado, regime
semestral, da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.411249/2020-85,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar nos termos da documentação apresentada, a criação do Curso de
Graduação em Serviço Social, Bacharelado, no regime semestral, presencial, com disciplinas ofertadas em
turno integral, oferta anual de 80 vagas, carga horária de 3.065 horas e duração mínima de 08 (oito)
semestres, a ser ministrado sob a responsabilidade do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, situado no Campus das Auroras,
Rua José Franco de Oliveira, S/N - CEP.: 62.790-970 - Redenção – Ceará.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:12, 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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267934 - RESOLUÇÃO CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=308258&infra_sist… 2/2

h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267934 e
o código CRC 32D741E6.

 

Referência: Processo nº 23282.411249/2020-85 SEI nº 0267934

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 80, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação em Serviço Social, Bacharelado,
regime semestral, da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.411249/2020-85,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, nos termos da documentação apresentada, o Projeto Pedagógico do Curso
de Graduação em Serviço Social, Bacharelado, no regime semestral, presencial, com disciplinas ofertadas
em turno integral, oferta anual de 80 vagas, carga horária de 3.065 horas e duração mínima de 08 (oito)
semestres, a ser ministrado sob a responsabilidade do Ins�tuto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, situado no Campus das Auroras,
Rua José Franco de Oliveira, S/N - CEP.: 62.790-970 - Redenção – Ceará.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:14, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267949 e
o código CRC E530A5FA.

 

Referência: Processo nº 23282.411249/2020-85 SEI nº 0267949

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 81, DE 20 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova a reedição, com alterações, da
Resolução nº 08/2019/CONSEPE, de 18 de
junho de 2019, que dispõe sobre as normas
das A�vidades de Extensão Universitária e
estabelece as diretrizes gerais que
norteiam as Ações de Extensão da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 11ª sessão
ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.406953/2020-16,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer as diretrizes gerais que norteiam as Ações de Extensão, bem como
atualizar as normas de regulamentação e operacionalização das a�vidades de extensão da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira  (Unilab).

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução Consepe nº 08/2019, de 18 junho de 2019.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 3 de maio de 2021.

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 13:16, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0267967 e
o código CRC 51B0EB53.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 81, DE 20 DE ABRIL DE 2021

NORMAS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ESTABELECE AS DIRETRIZES GERAIS
QUE NORTEIAM AS AÇÕES DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL

DA LUSOFONIA AFRO- BRASILEIRA (UNILAB).

CAPÍTULO I

DA CONCEPÇÃO, DAS DIRETRIZES E DOS PRINCÍPIOS

 

Art. 1º A extensão é entendida como o processo educa�vo, cultural, cien�fico e
tecnológico que ar�cula, de forma indissociável, o ensino e a pesquisa para a produção e a disseminação
do saber universal, contribui para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Brasil e dos países
parceiros e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade.

 

Art. 2º As a�vidades de extensão da Unilab obedecem ao princípio cons�tucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e são orientadas pelos princípios e diretrizes (Res.
CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018) estabelecidos nos § 1º e 2º deste ar�go.

 

§ 1º Estruturam a concepção e a prá�ca das Diretrizes da Extensão na Educação Superior:

 

I - a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de
conhecimentos, da par�cipação e do contato com as questões complexas contemporâneas presentes no
contexto social;

 

II - a formação cidadã dos estudantes, marcada e cons�tuída pela vivência dos seus
conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e integrada à matriz
curricular;

 

III - a produção de mudanças na própria ins�tuição superior e nos demais setores da
sociedade, a par�r da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras a�vidades
acadêmicas e sociais;

 

IV - a ar�culação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico
único, interdisciplinar, polí�co educacional, cultural, cien�fico e tecnológico.

 

§ 2º Estruturam a concepção e a prá�ca dos Princípios da Extensão na Educação Superior:

 

I - a contribuição na formação integral do estudante, es�mulando sua formação como
cidadão crí�co e responsável;

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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II - o estabelecimento de diálogo constru�vo e transformador com os demais setores da
sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade;

 

III - a promoção de inicia�vas que expressem o compromisso social das ins�tuições de
ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos humanos e jus�ça,
educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em consonância com as polí�cas
ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação étnico- racial, direitos humanos e educação
indígena;

 

IV - a promoção da reflexão é�ca quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa;

 

V - o incen�vo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao
enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento econômico,
social e cultural;

 

VI - o apoio em princípios é�cos que expressem o compromisso social de cada
estabelecimento superior de educação;

 

VII - a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes,
voltados para o desenvolvimento social, equita�vo, sustentável, com a realidade brasileira.

 

Art. 3º As Ações de Extensão da Unilab devem buscar promover o diálogo e a interação
com a comunidade, de forma que o ensino e a pesquisa sejam fundamentados e integrados à realidade
social, dentro de uma perspec�va intercultural, interdisciplinar e crí�ca, contribuindo para a capacidade
de desenvolver tecnologia e inovação, além de fomentar ações indutoras de mudança e/ou
transformações sociais.

 

Art. 4º A par�cipação do estudante em a�vidades de extensão proporciona qualidade à
sua formação, quando es�ver sustentada em inicia�vas que:

 

I  - viabilizem a flexibilização curricular;

 

II  - permitam a integralização de horas/créditos;

 

III  - expressem com clareza as a�vidades do estudante;

 

IV - possuam uma metodologia de avaliação.

 

CAPÍTULO II

DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
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Art. 5º As Ações de Extensão poderão envolver a comunidade interna (discentes, docentes,
técnico-administra�vos) e deverão abranger a comunidade externa, bem como estar vinculadas à
formação do estudante, desenvolvendo-se preferencialmente de modo interdisciplinar e/ou
mul�disciplinar e em consonância com a missão e os obje�vos da Unilab, sob a forma de:

 

I - programas;

 

II - projetos;

 

III - cursos;

 

IV - eventos;

 

V - prestação de serviços.

 

§ 1º A proposta para desenvolvimento de Ações de Extensão (programa, projeto, curso,
evento e prestação de serviço) poderá ser de inicia�va individual ou cole�va podendo ter origem em
qualquer setor da Unilab ou demandada por setores da sociedade.

 

§ 2º As Ações de Extensão, referidas no parágrafo acima, deverão ser planejadas,
organizadas e registradas sob a responsabilidade de um coordenador que deverá ser:

 

I - docente integrante da carreira do Magistério Superior da Unilab;

 

II - docente visitante, subs�tuto ou temporário e pesquisador visitante, cedido ou bolsista
de Desenvolvimento Cien�fico Regional (DCR), na vigência do contrato ins�tucional com a Unilab.

 

III - servidor técnico-administra�vo em educação pertencente ao quadro permanente da
Unilab, atendendo a legislação vigente;

 

§ 3º Em se tratando de matéria de interesse da Unilab, a Pró-Reitoria de Extensão, Arte e
Cultura (Proex) encaminhará demanda à área correlata, que designará servidores como responsáveis por
a�vidade de extensão, caso a ação seja proposta por atores diferentes dos citados no § 2º, deste ar�go.

 

§ 4º Nos cursos superiores, na modalidade a distância, as a�vidades de extensão devem
ser realizadas com o polo de apoio presencial, no qual o estudante esteja matriculado, observando-se, no
que couber, as demais regulamentações, previstas no ordenamento próprio para oferta de educação a
distância.

 

Seção I

Dos programas
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Art. 6º Compreende-se como Programa de Extensão o conjunto ar�culado de projetos e
outras Ações de Extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), preferencialmente integrando
extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-ins�tucional, clareza de diretrizes e orientação para
um obje�vo comum, sendo executado a médio e longo prazo.

 

§ 1º O programa deverá integrar-se às linhas de ensino e pesquisa desenvolvidas na Unilab
nos termos do seu Projeto Pedagógico e de Desenvolvimento Ins�tucional.

 

§ 2º Cada programa deverá:

 

I - vincular, no mínimo, 2 (duas) Ações de Extensão, sendo pelo menos 1 (um) projeto;

 

II - ter duração mínima de 12 (doze) meses e máxima de 60 (sessenta) meses;

 

III - obje�vos comuns, complementares e ar�culados para todas as a�vidades
desenvolvidas dentro do programa.

 

 Seção II

Dos projetos

 

Art. 7º Projeto é a ação processual e con�nua de caráter educa�vo, social, cultural,
cien�fico ou tecnológico, com obje�vo específico e prazo determinado.

 

Parágrafo único. O projeto de Extensão poderá ser:

 

I - vinculado a um programa fazendo parte de uma nucleação de ações (forma
preferencial);

 

II - ou não vinculado a um programa, projeto isolado.

 

III - ter duração mínima de 6 (seis) meses e máxima de 12 (doze) meses.

 

Seção III

Dos cursos

 

Art. 8º Curso é a ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prá�co, presencial ou a
distância, planejada e organizada de modo sistemá�co, com carga horária mínima de 8 (oito) horas e
critérios de avaliação definidos.

 

Seção IV

Dos eventos
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Art. 9º Evento é a ação caracterizada pela apresentação e/ou exibição pública, livre ou com
clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, ar�s�co, espor�vo, cien�fico e tecnológico
desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade.

 

Parágrafo único. Os eventos podem ser desenvolvidos sob a forma de Congresso,
Seminário, Oficinas, Ciclo de Debates, Exposição, Espetáculo, Evento Espor�vo, Fes�val e Outros.

 

Seção V

Da prestação de serviços

 

Art. 10. Prestação de Serviço é a realização de trabalho oferecido pela Ins�tuição de
Educação Superior ou contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.), caracterizada
por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem.

 

Parágrafo único. No caso de ser oferecida como curso ou projeto de extensão, a prestação
de serviços deve ser registrada como tal (curso ou projeto).

 

CAPÍTULO III

DO REGISTRO E CERTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO

Seção I

Do registro

 

Art. 11. Todas as propostas de Ação de Extensão devem ser cadastradas na Pró-Reitoria de
Extensão, Arte e Cultura (Proex) pelo coordenador.

 

§ 1º As ações cadastradas na Proex podem ser encaminhadas à Comissão de Avaliação de
Projetos de Extensão, Arte e Cultura (Capeac) para avaliação e aprovação.

 

§ 2º As ações cadastradas na Proex poderão, preferencialmente, ser encaminhadas para
um avaliador ad hoc.

 

Seção II

Da cer�ficação

 

Art. 12. A Unilab conferirá cer�ficado para par�cipantes das a�vidades de extensão que
estejam cadastradas na Pró-Reitoria de Extensão Arte e Cultura.

 

§ 1ª O coordenador e membros da equipe de trabalho farão jus a cer�ficado
correspondente às suas funções, salvo urgências jus�ficadas e comprovadas, após:
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I - a entrega e aprovação dos relatórios parciais e finais dos Programas/Projetos;

 

II - a entrega e aprovação do relatório final do Curso/Evento/Prestação de serviço.

 

§ 2º A critério do Coordenador da ação proposta, e sob sua responsabilidade, os cursos de
extensão poderão incluir avaliação de aproveitamento, devendo o resultado constar do cer�ficado.

 

Art. 13. O coordenador da ação poderá conceder declaração, de qualquer quan�dade
horas, para os membros da equipe executora das a�vidades de extensão, bem como para a comunidade
par�cipante da ação.

 

Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura poderá conferir declaração
e/ou cer�ficação para equipe executora ou par�cipantes de Ações de Extensão com carga horária mínima
de 20 (vinte) horas. 

 

CAPÍTULO IV

DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA NAS AÇÕES DE EXTENSÃO

 

Art. 14. O discente que es�ver regularmente matriculado na Unilab poderá par�cipar das
Ações de Extensão, somente sob a coordenação de um:

 

I - docente integrante da carreira do Magistério Superior da Unilab;

 

II - docente visitante, subs�tuto ou temporário na vigência do contrato ins�tucional com a
Unilab.

 

III - servidor técnico-administra�vo em Educação pertencente ao quadro permanente da
Unilab, atendendo a legislação vigente;

 

Parágrafo único. O discente extensionista, bolsista ou voluntário, deverá entregar à Proex o
relatório mensal de frequência.

 

Art. 15. A carga horária despendida em Ação de Extensão regularmente cadastrada na
Proex poderá:

 

I  - ser de até no máximo 20 (vinte) horas semanais para o docente, considerando a
distribuição dessa carga horária entre as a�vidades de pesquisa e extensão; observando o vínculo com a
Unilab (docente em regime de dedicação exclusiva, 40 (quarenta) horas, 20 (vinte) horas), bem como a
Resolução Consup nº 02, de 18 de janeiro de 2011, que regulamenta o regime de trabalho do docente,
estabelece a carga horária das aulas e dá outras providências;

 

II - ter no mínimo 12 (doze) horas e no máximo 20 (vinte) horas semanais para o discente.
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Parágrafo único. Aos Técnico-Administra�vos em Educação caberá a par�cipação como
colaboradores/coordenadores em Ações de Extensão, sendo até 20% (vinte por cento) da carga horária
semanal des�nada às a�vidades extensionistas definidas junto ao seu setor de origem (Ins�tuto/Curso/
Órgão Administra�vo).

 

Art. 16. A carga horária do discente empregada em a�vidade de extensão devidamente
cadastrada nesta Pró-Reitoria poderá ser computada para fins de integralização curricular.

 

CAPÍTULO V

DAS PUBLICAÇÕES E OUTROS PRODUTOS ACADÊMICOS

 

Art. 17. Caracterizam-se como a produção de publicações e produtos acadêmicos
decorrentes das Ações de Extensão, para difusão e divulgação cultural, cien�fica ou tecnológica.

 

Art. 18. As a�vidades de extensão deverão, desde a sua proposta, prever produtos
acadêmicos.

 

§ 1º Quando as Ações de Extensão conduzirem a resultados que permitam o registro de
direitos autorais, de patentes ou de licenças, ficará assegurada a par�cipação da Unilab nesses direitos,
sendo os recursos daí provenientes aplicados no desenvolvimento da extensão.

 

§ 2º São protegidas as obras intelectuais caracterizadas como criações do espírito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se
invente no futuro.

 

Art. 19. Das a�vidades de extensão deverão resultar produtos como livro, capítulo de livro,
anais, manual, car�lha, jornal, bole�m, revista, ar�go, relatório técnico, produto audiovisual, programas
de rádio, programa de TV, aplica�vo para so�ware, jogo educa�vo, produto ar�s�co e outros, os quais
servirão de elementos para a avaliação e acompanhamento de Programas e Projetos, além de
cons�tuírem indicadores de produção acadêmica.

 

CAPÍTULO VI

DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO

Seção I

Do acompanhamento

 

 Art. 20. Cada Ação de Extensão deverá ser acompanhada, no que couber, pelo órgão de
lotação do seu coordenador e pela Proex com observância do cumprimento dos obje�vos, metas e
cronograma estabelecidos na proposta de a�vidades.

 

 Seção II

Da avaliação
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Art. 21. A avaliação da extensão na Unilab ocorrerá de forma con�nua e crí�ca, voltada
para o aperfeiçoamento da ar�culação com o ensino, a pesquisa, a formação do estudante, a qualificação
do docente, a relação com a sociedade, a par�cipação dos parceiros e a outras dimensões acadêmicas
ins�tucionais.

 

Art. 22. O processo avalia�vo deverá conter informações provenientes da execução das
ações, a par�r, principalmente, de relatórios dos coordenadores das Ações de Extensão.

 

 Art. 23. Os coordenadores de a�vidades de extensão deverão apresentar à Pró-Reitoria de
Extensão, Arte e Cultura o relatório final até no máximo 60 (sessenta) dias após a data prevista de
conclusão da a�vidade:

 

I -  as a�vidades com duração abaixo de 1 (um) ano deverão apresentar relatório final;

 

II - as a�vidades com duração de 1 (um) ano deverão apresentar relatório parcial
(semestral) e final;

 

III - as a�vidades com duração de dois e/ou mais anos deverão apresentar relatório parcial
(anual) e final.

 

§ 1º A não apresentação do relatório pelo coordenador da a�vidade vedará a renovação
e/ou aprovação de nova a�vidade, bem como a par�cipação do coordenador em editais Proex.

 

§ 2º Para o coordenador que entregar o relatório após o período de 60 (sessenta) dias, a
vedação de que trata este parágrafo será man�da por igual período de tempo de atraso do relatório.

 

Art. 24. Os instrumentos e indicadores que serão u�lizados na avaliação con�nua da
extensão na Unilab serão definidos e regulamentados em documento próprio.

 

CAPÍTULO VI

DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

 

Art. 25. A extensão curricularizada, como estabelece a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de
dezembro de 2018, é entendida como a�vidade integrada à matriz curricular e ação forma�va que
ar�cula de maneira indissociável, o ensino e a pesquisa para a produção e a disseminação do saber
universal, cons�tuindo-se em um processo interdisciplinar, polí�co educacional, cultural, cien�fico e
tecnológico, que contribui para o desenvolvimento social e econômico do Brasil e dos países parceiros e
viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade.

 

Parágrafo único. A indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão na qualidade de uma das
Diretrizes da Extensão reafirma a Extensão Universitária como processo acadêmico enquanto orienta no
que se refere:
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I - à relação Ensino-Extensão, vinculada ao processo de formação de pessoas, colocando o
estudante como protagonista de sua formação técnica e cidadã;

 

II - à relação Pesquisa-Extensão, vinculada a geração de conhecimento, sustenta-se
principalmente em metodologias par�cipa�vas, que priorizam métodos de análise inovadores e a
par�cipação de atores sociais e o diálogo.

 

Art. 26. A creditação das a�vidades de extensão, estabelecida no Plano Nacional de
Educação (PNE) ins�tuído pela Lei nº 13.005/2014, é compreendida como a incorporação de a�vidades
de extensão nas matrizes curriculares dos cursos de graduação, devendo incidir sobre 10% (dez por
cento) da carga horária do currículo e ser realizada por meio de programas e projetos de extensão
universitária, com ação dirigida prioritariamente para áreas de grande per�nência social.

 

Art. 27. Para efeito de creditação de extensão curricular universitária, as ações de extensão
deverão constar nos Projetos Pedagógicos dos Cursos como:

 

I - ações de extensão diversas (programa, projeto, curso, evento e prestação de serviço),
devidamente cadastradas na Pró-reitora de Extensão, Arte e Cultura;

 

II - programa de extensão das Unidades Acadêmicas e Especiais, devidamente cadastrados
na Pró-reitora de Extensão, Arte e Cultura;

 

III - disciplinas mistas com previsão da carga horária de extensão como parte das
respec�vas disciplinas;

 

IV - componente curricular denominada Componente Curricular Sociedade e Universidade
(CCSU), a qual deverá ser planejada e organizada pela Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura e Pró-
Reitoria de Graduação.

 

§ 1º Cabe aos Cursos de Graduação a definição da estratégia de creditação da carga
horária de extensão curricular, podendo dispor de uma das categorias descritas nos incisos I, II, III e IV ou
da associação entre as mesmas, de acordo com definição nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e
respeitando os balizamentos indicados nesta Resolução.

 

§ 2º A componente curricular A�vidade Curricular de Extensão (ACE) deverá ser inserida
na matriz curricular do curso e irá contabilizar as diversas formas de creditação possíveis nos itens I a IV
do caput deste ar�go.

 

Art. 28. As a�vidades de extensão, cadastradas sob a forma de programa, projeto, curso,
evento e prestação de serviços, para aproveitamento de horas/créditos, pelos cursos, podem abranger:

 

I - formação inicial e con�nuada para comunidade externa e interna à Unilab:
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a) cursos nas modalidades presenciais ou a distância e nos níveis: iniciação, treinamento e
qualificação profissional, atualização, aperfeiçoamento e especialização;

 

b) oficinas e seminários, desde que vinculados a um programa/projeto;

 

II - formação ar�s�ca inicial e con�nuada para comunidade externa e interna à Unilab:

 

a) cursos de todas as modalidades e níveis que contemplem as linguagens ar�s�cas
(dança, música, teatro, literatura, fotografia, audiovisual, artes visuais, culturas tradicionais, artesanatos,
moda, gastronomia, circo, novas mídias e outras);

 

III - eventos idealizados ou não pelos ins�tutos e/ou cursos;

 

IV - prestação de consultoria ou assessoria a ins�tuições públicas ou privadas;

 

V - promoção de a�vidades ar�s�cas, culturais, educacionais, ambientais e espor�vas;

 

VI - es�mulo à criação literária, ar�s�ca, cien�fica, tecnológica e de inovação;

 

VII - interiorização da Universidade;

 

VIII - internacionalização da Unilab;

 

IX - programas ins�tucionais da Unilab e órgãos externos;

 

X - contemplar as especificidades do corpo discente, em especial os discentes
trabalhadores, gestantes e pessoas com deficiência;

 

XI - contemplar a diversidade étnico-racial, de gênero, sexualidade e de classe.

 

Parágrafo único. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos podem prever outras prá�cas de
extensão além das supracitadas nos incisos I ao VIII do art. 28, desde que observem os conceitos e as
orientações desta resolução.

 

Art. 29. A creditação da extensão estará sujeita à con�nua e permanente autoavaliação,
voltada para o aperfeiçoamento de suas caracterís�cas e a outras dimensões acadêmicas ins�tucionais.

 

Art. 30. A autoavaliação das a�vidades de creditação da extensão será realizada por
indicadores, visando aferir o índice de desempenho sa�sfatório junto às partes interessadas, tais como:
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I - respostas às demandas administra�vas ins�tucionais elencadas pela Pró-Reitoria de
Extensão, Arte e Cultura (Proex);

 

II - contribuição para o cumprimento dos obje�vos do Plano de Desenvolvimento
Ins�tucional (PDI) e dos PPC dos cursos;

 

III - compilação dos registros do processo de creditação da extensão  em documentos,
relatórios, eventos, produções diversas para apresentação dos indicadores da autoavaliação;

 

IV - a autoavaliação deverá possuir no mínimo os seguintes critérios: relação com os
Projetos Polí�cos Pedagógicos dos cursos, par�cipação do público externo, avaliação das ações pelo
público atendido, demanda atendida pela comunidade, interiorização e internacionalização.

 

Art. 31. Os instrumentos e indicadores u�lizados na autoavaliação da Creditação da
Extensão serão de incumbência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso, da Coordenação de
Curso e da Coordenação de A�vidades de Extensão podendo incluir uma infinidade de recursos.

 

Art. 32. As a�vidades de extensão com fins de creditação devem garan�r que todos os
estudantes a�njam a carga horária mínima esperada, podendo essa par�cipação ocorrer por equipes
executoras, a�vidades e datas diferentes.

 

Art. 33. Cabe ao Núcleo Docente Estruturante de cada curso estabelecer em seu Plano
Pedagógico de Curso (PPC) o número, mínimo e máximo, de horas/créditos a serem creditadas da carga
horária da Ação de Extensão (programa, projeto, curso, evento, prestação de serviços), devendo ser
homologado pelo respec�vo Colegiado do Curso e com a devida aprovação do Conselho de Unidade
Acadêmica a qual o curso está vinculado.

 

Parágrafo único. Para cumprimento deste ar�go é importante observar que aos
estudantes, deverá ser permi�do par�cipar de quaisquer a�vidades de extensão, man�das pelas
ins�tuições de ensino superior, respeitados os eventuais pré-requisitos especificados nas normas
per�nentes. (Cap.II, art. 12, parágrafo único - Res. CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018).

 

Art. 34. Concerne às Coordenações de Cursos supervisionar o cumprimento do processo
de creditação da extensão previsto em seus respec�vos Projetos Pedagógicos e homologar as a�vidades
de extensão desenvolvidas pelo corpo discente, com vistas à integralização de horas/créditos curriculares
de extensão.

 

Art. 35. Cabe aos cursos de graduação elaborar o regulamento para integralização de
a�vidades de extensão para condicionar os procedimentos de integralização curricular das Ações de
Extensão, respeitando a regulamentação de extensão da Unilab.

 

Art. 36. Fica facultado aos colegiados do curso de graduação a indicação ou eleição de um
docente ou técnico-administra�vo em educação do seu colegiado, para desempenhar o papel de
Coordenador(a) das A�vidades de Extensão no âmbito do curso.
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§ 1º A indicação/eleição para o exercício da Coordenação das A�vidades de Extensão não
estará vinculada a qualquer �po de cargo ou remuneração específica.

 

§ 2º A Coordenação das A�vidades de Extensão deverá cumprir 4 (quatro) horas semanais,
que serão contabilizadas no plano de carreira docente e/ou do técnico administra�vo.

 

§ 3º A Coordenação das A�vidades de Extensão terá mandato de 2 (dois) anos, podendo
ter recondução por tempo indeterminado.

 

§ 4º No caso do colegiado decidir pela não indicação de um docente/técnico-
administra�vo para coordenar as a�vidades de extensão, as atribuições ficarão a cargo da Coordenação
do Curso.

 

§ 5º O colegiado do curso poderá definir uma comissão de a�vidade de extensão para
colaborar com as a�vidades da Coordenação do curso ou Coordenador de A�vidades de Extensão.

 

Art. 37. Compete a Coordenação das A�vidades de Extensão:

 

I - supervisionar, es�mular e apoiar a elaboração e submissão de projetos e ações de
extensão;

 

II - informar, no início de cada semestre, dados referentes à oferta de ações de extensão
pelo curso (quan�dade de vagas, horário, dia da semana, perfil do aluno, etc);

 

III - apoiar a coordenação de curso no período de matrícula dos estudantes nas
componentes curriculares de extensão;

 

IV - acompanhar e avaliar a execução de projetos e a�vidades de extensão no âmbito do
curso;

 

V - acompanhar a interação dialógica dos discentes e docentes do curso com a sociedade
por meio das ações de extensão;

 

VI - divulgar os projetos e as a�vidades desenvolvidas pelo curso junto aos discentes e
docentes;

 

VII - interagir com a Coordenação de Curso e a Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura
para realização das inicia�vas da extensão;

 

VIII - propor e desenvolver estratégias e instrumentos de acompanhamento e avaliação
para a gestão das ações de extensão no curso;
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IX -  es�mular a interação cultural local, regional e internacional entre discentes e docentes
extensionistas no âmbito do curso;

 

X - apoiar a coordenação do curso na a�vidade de creditação da carga horária de extensão,
por meio do sistema de registro acadêmico.

 

Art. 38. Os discentes poderão solicitar, junto às Coordenações de Curso, o reconhecimento
de cer�ficados/declarações de a�vidades de extensão desenvolvidas em outras ins�tuições de ensino
superior nacionais ou internacionais, para fins de aproveitamento de carga-horária des�nada à
integralização de horas/créditos de extensão.

 

Art. 39. Em situação de mudança de curso, transferência externa ou ingresso de graduado,
será possível realizar o pedido de aproveitamento da carga-horária de extensão previamente
integralizada no currículo do curso de origem.

 

Art. 40. A reitoria em ar�culação com a Proex e outras Pró-Reitorias, deverá apoiar, por
meio da des�nação de recursos, previstos no planejamento orçamentário anual, para a implementação e
desenvolvimento da Creditação da Extensão, de acordo com a disponibilidade orçamentária conforme o
plano de trabalho da Coordenação de curso.

 

Art. 41. A creditação da extensão proporciona a priorização pelas parcerias e par�cipações
entre os cursos e ins�tutos da Universidade, potencializando as ações que se orientam pelas diretrizes de
interação dialógica, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, impacto na formação do estudante e
transformação social.

 

Art. 42. A Unilab está inserida no contexto de internacionalização da educação superior
cujas a�vidades de creditação da extensão valorizam e apoiam o potencial de colaboração e
aprendizagem entre países, como parte do crescente esforço em assumir compromissos com a integração
internacional no campo da educação superior.

 

Art. 43. Os cursos de graduação terão até (prazo regulamentado pelo Ministério de
Educação) para atualizarem seus Projetos Pedagógicos de Curso e implementarem o processo de
integralização curricular das a�vidades de extensão.

 

Art. 44. As Pró-Reitorias de Graduação (Prograd) e de Extensão, Arte e Cultura (Proex)
poderão expedir documentos norma�vos complementares para estabelecer procedimentos
administra�vos quanto a efe�vação da creditação da carga horária de extensão na Unilab.

 

CAPÍTULO VII

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXTENSÃO

 

Art. 45. A organização da extensão na Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira  é de responsabilidade dos seguintes órgãos:

 

 I - câmara de Extensão;
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II - pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex);

 

III - comissão de Avaliação de Projetos de Extensão, Arte e Cultura (Capeac).

 

§ 1º A Câmara de Extensão tem por finalidade acompanhar a implementação da polí�ca de
Extensão, Arte e Cultura, ins�tucionalizar as ações extensionistas, fortalecer o cumprimento das diretrizes
nacionais e ins�tucionais da extensão no âmbito da Unilab, assim como norma�zar os processos ligados
às prá�cas extensionistas e de arte e cultura.

 

§ 2º Cabe à Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex) ar�cular, coordenar, orientar e
acompanhar a realização e divulgação das a�vidades de extensão, bem como cadastrá-las, emi�r
cer�ficados e gerir o processo de avaliação.

 

§ 3º A Comissão de Avaliação de Projetos de Extensão, Arte e Cultura (Capeac) foi criada
para administrar o Programa Ins�tucional de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura (Pibeac), os programas
de bolsas de extensão, arte e cultura externos à Universidade e assessorar sobre outros assuntos
relacionados à extensão, arte e cultura.

 

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 46. A�vidades autônomas ou desenvolvidas por força de vínculo emprega�cio com
outras ins�tuições, além da Unilab, não serão consideradas Ações de Extensão.

 

Art. 47. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura
(Proex).

 

Referência: Processo nº 23282.406953/2020-16 SEI nº 0267967
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1.  QUESTÕES INICIAIS 

 

1.1. Atividades complementares, de Extensão e Curricularização da 

Extensão: diferenças e semelhanças 

 

Segundo a RESOLUÇÃO N° 20/2015/CONSUNI/UNILAB, além da pesquisa e do ensino, as 

Universidades devem diversificar suas práticas de aprendizagem. Entre elas, destacam-se: as 

atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

São práticas acadêmicas que têm por objetivo diversificar o processo de ensino-

aprendizagem, propiciando vivências significativas por meio da participação do estudante 

em espaços de formação social, humana e cultural: articulando teoria e prática, 

contribuindo, assim, para sua formação profissional e cidadã ampla, bem como a 

compreensão ampla dos processos históricos culturais e sociais. 

Elas consistem em Atividades Esportivas, de iniciação, tecnológica e de formação 

profissional; Atividades associativas de cunho comunitário e de interesse coletivo.  

Participação como ouvinte de atividades de extensão. Essas atividades podem ser realizadas 

na própria Unilab, e em instituições públicas de ensino superior parceiras, em organizações 

públicas e/ou privadas conveniadas, conforme planejamento e/ou acompanhamento da 

Coordenação de Curso. 

As atividades de complementares são de natureza de ensino, pesquisa e extensão.  
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

São atividades complementares desenvolvidas com protagonismo estudantil na 

diversidade de articulações entre a Universidade que estuda e a sociedade. 

Essas atividades podem ter natureza esportivas, cultural, científico, laboral, de 

iniciação, tecnológica e de formação profissional; Atividades associativas de cunho 

comunitário e de interesse coletivo.  Nelas, o discente deve ter participação como facilitador 

de atividades de extensão.  

Os estudantes podem realizar essas atividades na própria Unilab, e em instituições 

públicas de ensino superior parceiras, em organizações públicas e/ou privadas conveniadas, 

conforme planejamento e/ou acompanhamento da Coordenação de Curso. 

A grande diferença entre as atividades de extensão e as atividades complementares é 

que nas primeiras, os discentes devem atuar como membros proativos de ações de extensão 

e em projetos contemplados em editais PIBEAC ou projetos cadastrados em fluxo contínuo 

na Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura da Universidade, na condição de bolsistas 

remunerado ou voluntário e/ou coloboradores em Projetos. 

Alguns pontos trazidos pela nova legislação, Resolução N° 07/2018 do CNE. 

Conforme Art. 7o: “São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam 

diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que estejam 

vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e conforme normas 

institucionais próprias.” 

Podem ser: 

I. programas; 

II - projetos; 

III - cursos; 

IV - eventos; 

V - prestação de serviços. 
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A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da 

sociedade (FORPROEX, 2012, p. 42) 

A CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

 

A curricularização da extensão é um processo pelo qual as atividades extensionistas 

desenvolvidas pelos alunos são alinhadas aos Projetos Político Pedagógicos (PPCs) dos 

Cursos e são creditadas durante todo o período curricular. A implementação deste processo 

se dará de formas distintas, assim como serão diversificadas as possibilidades de atuação 

dos estudantes em atividades curricularizadas, tais como as previstas nas atividades de 

extensão já conhecidas pela comunidade interna da Unilab. 

Como estabelece a Resolução CNE/CES N° 7, de 18 de dezembro de 2018, as 

atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga 

horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz 

curricular dos cursos até dezembro de 2022 (Parecer CNE N°498/2020, 06/08/2020) 

Nos PPCs dos cursos deve ser inserida na matriz curricular um campo para Atividade 

Curricular de Extensão ACE (carga horária mínima de 10% da carga do curso), que terá como 

objetivo a contabilização da carga horária extensionista realizada nos cursos, e orientar os/as 

discentes sobre como cumprir esta carga horária ressaltando o valor das atividades de 

extensão na sua formação.  

Os colegiados dos cursos deverão elaborar um planejamento contínuo de gestão e 

controle das ofertas de ações, projetos de extensão e programas das unidades acadêmicas. 
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1.2. Vantagens da curricularização da Extensão  

 

Com a curricularização da extensão, os cursos deverão ter em seus PPCs uma ou 

mais modalidades de atividades curricularizadas, isso permitirá que: 

 

a) mais estudantes tenham oportunidade de realizar atividades extensionistas; 

b) os estudantes possam se matricular ou se inscrever em diferentes modalidades de 

extensão, independente da área que estudam; 

c) os saberes das comunidades dos países da CPLP, indígenas, quilombolas e periféricas 

sejam trabalhados na Universidade, não apenas como objeto científico, mas 

principalmente como construto sustentável, estreitando as conexões entre 

Universidade e Sociedade; 

d) a matriz curricular do curso de graduação já preveja atividades extensionistas que 

complementem o Ensino e a Pesquisa; 

e) a formação do discente será mais rica e diversificada, dado a possibilidade de 

interdisciplinaridade; 

f) haja um estímulo contínuo do protagonismo do discente; 

g) a integração da comunidade interna da Unilab com a comunidade externa: 

municipais, estaduais e dos países parceiros da Unilab. 

h) que a extensão seja executada em espaços físicos e virtuais para o alcance desse 

diálogo; 

i) Contemple as especificidades do corpo discente, em especial os discentes 

trabalhadores, gestantes e pessoas com deficiência; 

j) Contemple a diversidade etnico-racial, de gênero, sexualidade e de classe.  
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1.3. A curricularização da Extensão na Unilab 

 

A curricularização da extensão traz à tona a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão na Universidade, materializando os caminhos pelos quais os 

diferentes currículos da Universidade possibilitarão a conexão entre Universidade e 

sociedade. Por um lado, a curricularização tem como princípio realçar o papel social da 

Universidade, assim como dirimir as fronteiras entre a relevância social do ensino, da 

pesquisa e do fazer extensionista construídos entre o público interno da Universidade e os 

membros dos países de língua portuguesa, comunidades indígenas, quilombolas, periféricas 

interiorizadas ou não.  

 

A curricularização deve permitir a permeabilidade dos saberes produzidos fora e 

dentro do contexto acadêmico numa perspectiva dialógica, garantido espaço para atuação 

da sociedade na Universidade, e da Universidade na sociedade. Além disso, ela visa trazer a 

tona o papel fundamental da extensão nos processos educativos responsabilizando as 

unidades acadêmicas e instituições à criarem e fomentarem ações de extensão ligadas aos 

seus currículos. 
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2. PILARES DA PROPOSTA DE 

CURRICULARIZAÇÃO NA UNILAB 

 

2.1. Internacionalização 

 

A UNILAB deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas 

dedicadas a criar conexões entre estudantes brasileiros e internacionais residentes em seus 

países de origem, em especial, àqueles oriundos dos países da CPLP, de modo que sejam 

estabelecidos saberes interculturais a partir desses processos de integração.  

 

2.2. Interiorização 

 

A UNILAB deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas dedicadas a 

criar conexões entre estudantes brasileiros e internacionais com as comunidades interiorizadas, 

vulneráveis e periféricas que circundam os campi da Universidade, de modo que sejam construídos 

saberes dialógicos atendendo às demandas dessas comunidades.  

 

2.3. Transdisciplinaridade  

 

A UNILAB deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

tenham como princípio a interlocução de saberes provenientes de diferentes cursos de 

graduação e pós-graduação presenciais e virtuais, permitindo que os estudantes possam 

criar conhecimentos transdisciplinares.  
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2.4. Protagonismo Estudantil  

 

A UNILAB deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que tenham 

como princípio o protagonismo de estudantes de graduação e pós-graduação da Unilab nas 

modalidades presenciais e virtuais, permitindo que os estudantes possam desenvolver a 

autonomia, criatividade e interlocução entre a sociedade e a Universidade.  

 

2.5. Protagonismo das Comunidades 

 

A UNILAB deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

tenham como princípio o protagonismo das comunidades dos entornos dos campi da 

Universidade, das comunidades dos países da CPLP, populações vulneráveis, comunidades 

quilombolas e indígenas que devem atuar como colaboradoras das ações extensionistas.  

 

 

2.6. Diversidade 

 

A UNILAB deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

incluam a diversidade do corpo discente, em especial os discentes trabalhadores, gestantes 

e pessoas com deficiência e a diversidade etnico-racial, de gênero, sexualidade e de classe. 
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3. O QUE O GT RECOMENDA ÀS 

COORDENAÇÕES DOS CURSOS E SEUS 

COLEGIADOS? 

 

A Creditação da extensão curricular deve ser diversificada e poderá ser realizada por: 

carga horárias em disciplinas com carga de extensão especificada, participação em ações de 

extensão registradas no SIGAA e certificações de atividades externas de outras 

universidades, participação em programas de extensão das unidades 

acadêmicas  e  disciplina Componente Curricular Sociedade e Universidade. Deste modo, é 

necessário: 

Avaliar as propostas aprovadas pelo CONSEPE considerando as especificidades dos 

cursos, tais como carga horária, período das aulas, natureza das disciplinas e adaptar ao PPC 

do curso; 

Escolher pelo menos uma entre as quatro propostas e implementar ao PPC do curso, 

podendo escolher mais de uma, quantas o colegiado e Núcleo Docente Estruturante 

acharem relevantes; 

Ao implementar, os coordenadores e colegiados devem observar as condições 

técnicas que são exigidas para registro e avaliação dessas propostas; 

 

Antes de propor as atividades curricularizadas, os cursos devem:  

a) pesquisar  sobre os grupos e comunidades com os quais podem firmar parcerias; 

b) conhecer diferentes formas de atuação dos cursos na sociedade e propor novas formas; 

c) eleger um servidor (TAE, ou docente) para atuar como coordenador de extensão do 

curso ou comissão de extensão. Este, por sua vez, deverá supervisionar as atividades de 

extensão curricularizadas, observando se os modelos adotados estão em consonância 

com a definição de curricularização apresentada, assim como seus pilares. 
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4. MODALIDADES DE CREDITAÇÃO DA 

CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO 

 

MODALIDADE A. Criação de carga horária de extensão em componentes de ensino já 

existentes, através do cadastro de atividades (ações pontuais ou vinculadas a projetos), 

denominadas de disciplinas mistas.  

MODALIDADE B. Criação de programa de extensão das Unidades Acadêmicas;  

MODALIDADE C. Participação nas ações, programas, projetos de extensão já existentes e/ou 

propostas pelo curso, e mais possíveis participações em ações de extensão de outras 

universidades; 

MODALIDADE D. Adesão ao programa da Proex “Componente Curricular Sociedade 

Universidade (CCSU)” por meio da criação do componente de mesmo nome;  
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4.1. Modalidade A: Criação de carga horária de extensão em 

componentes de ensino já existentes, através do cadastro de 

atividades (ações pontuais ou vinculadas a projetos) 

 

Descrição: Nesta opção, pode-se incluir as atividades extensionistas como uma carga horária 

extra ou subdivisão da carga horária já vigente, cuja participação discente seja protagonista 

na produção de conhecimento em colaboração com a sociedade. Nessa modalidade essa 

atividade extensionista pode estar condicionada a um projeto já existente coordenado pelo 

professor da disciplina ou ser uma ação pontual desenvolvida em consonância com o plano 

de ensino da disciplina. O papel do professor nessa modalidade é de orientar, registrar e 

avaliar a atividades realizadas pelos discentes. 

Carga horária docente: será computada carga horária de ensino e de extensão, 

separadamente. 

Carga horária discente: será computada carga horária de ensino e de extensão, 

separadamente. 

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: os cursos devem 

propor metodologias avaliativas de acordo com a atividade extensionista a ser desenvolvida.   
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4.2. Modalidade B: Criação de programa de extensão da 

unidade acadêmica 

 

Descrição: Cada unidade acadêmica poderá criar um programa de extensão, coordenado por 

um docente eleito pelo conselho de unidade, que deverá organizar diferentes atividades 

extensionistas curricularizadas, cada atividade será orientada por um professor. Esse 

programa deve atender aos princípios da internacionalização, interiorização, permitir a 

produção de conhecimento transdisciplinar por parte do corpo estudantil e sociedade. Cada 

atividade teria uma carga horária definida, que deverá ser supervisionada pelos professores 

dessas atividades, que avaliarão a participação e a execução dessas atividades e deverão 

informar esses dados ao coordenador do programa de extensão. 

Carga horária docente: os professores que se responsabilizarem pelas atividades 

extensionistas curricularizadas terão computadas somente a carga de extensão. 

Carga horária discente: será computada a carga horária de extensão. 

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: definidas pelos 

proponentes responsáveis pelas atividades. 
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4.3. Modalidade C: Participação em ações de extensão 

diversas 

 

Descrição: Atuação em atividades de extensão registradas na Pró-Reitoria de Extensão da 

UNILAB, como programas, projetos, cursos de extensão e eventos, coordenados por 

docentes do quadro permanente ou TAES, ou em outras instituições desde que o/a discente 

esteja na condição protagonista, isto é: para eventos, a atuação deverá ser na organização 

ou na realização do evento. Para cursos, a atuação deve ser na organização ou ministrando 

aula. Em projetos e programas a atuação deverá ser na condição de bolsista, voluntário ou 

membro colaborador.  

Carga horária docente: os professores que se responsabilizarem pelas atividades 

extensionistas terão computadas como carga horária de extensão. 

Carga horária discente: será computada a carga horária de extensão. 

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: definidas pelos 

coordenadores dos projetos e ações registrados. 
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4.4. Modalidade D: Componente Curricular Sociedade e 

Universidade (CCSU) 

 

Descrição: A CCSU tem características comuns às demais disciplinas, quanto à criação, a 

oferta e a matrícula. Diferencia-se, entretanto, pela liberdade na escolha de temáticas, na 

definição de programas e na experimentação de procedimentos metodológicos, bem como 

pela possibilidade de assumir um caráter renovável. Assim, é recomendável a criação de 

títulos e ementas que possam contemplar essas características. Os conteúdos devem 

abranger as diversas áreas de conhecimento cobertas pelos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Unilab, trabalhados, preferencialmente, de forma interdisciplinar e 

transdisciplinar. Por isso, sua realização plena supõe intensa cooperação entre docentes, 

discentes e grupos da comunidade e da sociedade brasileira e dos países da CPLP. A Pró-

Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (Proex) apoiará a realização das CCSU por intermédio de 

editais públicos semestrais. Além dos/as alunos/as matriculados/as, contará com monitores, 

que receberão o Certificado de Monitoria expedido pela Proex. Os cursos podem aderir a 

essa proposta indicando em seus PPCs que a carga horária cumprida pelo discente na CCSU 

será creditada como extensão e devem organizar em seus colegiados a oferta periódica de 

tais componentes; Os/as estudantes poderão se inscrever em qualquer CCSU de seu 

interesse a ser creditada em seu histórico como extensão (se prevista pelo PPC do curso, ou 

como eletiva e/ou optativa); Os projetos propostos deverão contar com a participação 

protagonista de estudantes e comunidade externa. Deverão fomentar um processo dialógico 

de aprendizado mútuo entre universidade e comunidade e, preferencialmente, a partir de 

questões territorializadas e outras. O caráter inter e transdisciplinar deve ser incentivado; Os 

projetos aprovados serão cadastrados como CCSU e abrirão matrículas como disciplinas; Os 

editais deverão prever recursos para realização dos projetos, além de bolsas para estudantes 

Carga horária docente: carga horária de ensino. 
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Carga horária discente: carga horária de extensão prevista na ementa da CCSU (podendo ser 

aproveitada como disciplina eletiva ou optativa a depender do que é previsto no PPC do 

curso). 

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: o servidor que 

propuser a CCSU deve indicar na proposição de sua proposta quais serão os critérios de 

seleção, como será a participação do estudante, da sociedade, assim como avaliará a sua 

atuação enquanto protagonista da componente. 
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5. FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALTERAÇÃO DO PPC: NÚCLEO 

DOCENTE ESTRUTURANTE E 

COLEGIADO DO CURSO 

 Determinação dos 10% da carga horária do curso destinados à 

carga horária de extensão curricular; 

 Inserir na matriz curricular do curso a seguinte componente 

obrigatória: ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE), com 

carga horária igual ao valor determinado no item anterior.  

 Caracterizar a ACE com a seguinte ementa: Atuação em atividades 

de extensão registradas na Pró-Reitoria de Extensão, Arte e 

Cultura, como programas, projetos, cursos de extensão, prestação 

de serviço e eventos, coordenados por servidores da Unilab. Para 

eventos a atuação deverá ser na organização ou na realização do 

evento. Para cursos a atuação deve ser na organização ou 

desenvolvendo atividades de ensino. 

 Inserir no PPC as modalidades de creditação da carga horária que 

serão utilizadas pelo curso para contabilização da carga horária de 

APROVAÇÃO DO PPC NAS INSTÂNICAS 

CONSULTIVAS E DELIBERATIVAS: Conselho de 

Unidade Acadêmica, PROGRAD e CONSEPE. 

 

 

REALIZAÇÃO DO CURRÍCULO 

NO SIGAA 

 Criar a componente curricular obrigatória (ACE), sem vincular 

docente responsável, no primeiro semestre e matricular todos os 

alunos na ACE.  

 Usar a componente atividade autônoma Atividade Complementar 

para análise dos certificados e classificação como extensão.  

 A ACE deverá está associada à Atividade Complementar 

classificada como extensão + disciplinas mistas + registros de 

ações no SIGAA no Módulo extensão + disciplina CCSU. 

 A ACE será integralizada no histórico do aluno a medida que a 

carga horária de extensão forem sendo realizadas no SIGAA por 

via das modalidades implementadas e decididas pelo colegiado do 

curso.  
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6. FOMENTO ÀS PROPOSTAS 

Além da proposta do GT de criação do programa institucional e disciplina CCSU (que 

deve ser de uma parceria PROEX e PROGRAD) devem ser entendidos como formas de 

fomento a curricularização da extensão, entre outras formas possíveis. Diante da 

obrigatoriedade desta carga horária de extensão nos PPCs dos cursos, precisaremos 

aumentar as possibilidades de atuação discente na extensão, o número de projetos 

cadastrados na PROEX hoje parece ser insuficiente para dar conta de toda nossa 

comunidade estudantil, menos ainda se levarmos em conta o número de projetos 

contemplados com bolsa nos editais existentes. Lembrando que a atuação nestes projetos 

cadastrados no PIBEAC, por exemplo, também contabilizará como ACE. Assim, nossa política 

de fomento à extensão deverá prever, se possível: 

 

a) aumentar o número de bolsas de extensão nos editais já existentes; 

b) prever recursos para realização dos projetos, para além das bolsas, nos editais já 

existentes; 

c) criar outros editais (a exemplo do programa CCSU entre outros) 

d) prever recursos para realização das ações no Programa de Extensão das Unidades 

Acadêmicas. 
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7.  IMPLEMENTAÇÃO NO SIGAA 

 

Diante das demandas, a equipe da DTI está desenvolvendo possibilidades de 

implementação das quatro propostas no SIGAA. Deste modo, as quatro propostas podem ser 

integralizadas e creditadas em uma componente obrigatória Atividade Curricular de 

Extensão (ACE) registrada no Curso conforme haja: a) ofertas de disciplinas mistas; b) 

atividades diversas de extensão registradas no SIGAA e atividades de extensão realizadas em 

outras universidades; c) Atividades diversas do Programa de Extensão da Unidade 

Acadêmica; d) Componente Curricular Sociedade e Universidade registradas no SIGAA.  

 

Cada ACE deverá conter carga horária de 10% do curso, e conforme os discentes 

completam suas atividades de extensão cadastradas na ACE, eles têm a carga horária dessas 

atividades deduzida deste total. 

 

Fórmula de Creditação:  

 

COMPONENTE CURRICULAR DO TIPO ATIVIDADE (ACE) C.H DE 

EXTENSÃO PENDENTE = (10%.CH DO CURSO) –  C.H 

INTEGRALIZADA DA ACE 

 

7.1. No contexto atual, como se dará a creditação das atividades 

curricularizadas? 

Diante da fase de desenvolvimento da ACE no SIGAA, as atividades de extensão 

deverão continuar sendo pelas análises dos certificados apresentados pelos discentes aos 

coordenadores dos cursos e inseridos em atividades complementares do tipo extensão. 
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Isso quer dizer que os cursos que decidirem pela implementação da carga horária 

curricular de extensão atualmente só poderão aderir às propostas B e C, as quais trata-se de 

ações diversas de extensão que estiverem aprovadas no SIGAA ou em outras universidades, 

via análise dos certificados apresentados pelos discentes. 

Assim, a carga horária pendente da ACE será atualizada sempre que a ocorrer a 

integralização da carga horária das atividades complementares do tipo extensão.  

 

7.2. O que deve ser realizado após alteração no SIGAA com 

implementação do somador da carga horária específica de 

extensão e aprovação das propostas no Consepe? 

 

As ACEs poderão comportar todas as propostas, fazendo-se necessário que cada 

colegiado e instituto dê ciência sobre as propostas adotadas.Com a implementação da ACE, 

os coordenadores de extensão terão a autonomia para gerenciar as atividades de extensão 

distribuídas nas quatro propostas apresentadas neste documento creditando-as em ACEs 

dos cursos.  

Tal atuação permitirá que as atividades cadastradas como ACEs tenham relação com 

os pilares da curricularização da extensão na Unilab; além disso possibilitará que os 

discentes possam escolher como realizar a sua carga horária de extensão, além de poder 

acompanhar a sua atuação enquanto estudante extensionista. 



 

 

 

 

 

 

 

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 20, DE 22 DE ABRIL DE 2021

  

Reedita, com alterações, o Regimento
Interno da Unidade de Auditoria Interna
Governamental (UAIG) da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab).

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 61ª sessão extraordinária, realizada no
dia 22 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.003728/2021-11,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Reeditar, com alterações, o Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna
Governamental (UAIG) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na
forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução Consuni nº 29, de 25 de novembro de 2013. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 3 de maio de 2021.

 

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Presidente do Conselho Universitário em exercício

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com
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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 0268094 e o
código CRC 1DC77A42.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 20, DE 22 DE ABRIL DE 2021

REGIMENTO INTERNO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DA UNIVERSIDADE
DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFROBRASILEIRA (UNILAB)

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º O presente Regimento Interno visa estabelecer diretrizes e normas, além de definir a
estrutura organizacional e as competências da Unidade de Auditoria Interna Governamental da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

Art. 2º A Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab, criada pela Portaria GR nº
528, de 18 de dezembro de 2012, nos termos do art. 14 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, é a
unidade especializada da universidade para realizar a a�vidade de auditoria interna, sendo um órgão técnico
de controle e assessoramento diretamente vinculado ao Conselho Universitário.

 

Art. 3º A Auditoria Interna exercerá suas atribuições sem elidir a competência dos controles
próprios dos sistemas ins�tuídos no âmbito da Administração Pública Federal, nem o controle administra�vo
inerente a cada dirigente.

 

Art. 4º O Conselho Universitário (Consuni), juntamente com a Unidade de Auditoria Interna
Governamental (UAIG) da Unilab, deve revisar este Regimento Interno, uma vez ao ano, adequando-o aos
norma�vos vigentes, consoante determina a Instrução Norma�va nº 13, de 6 de maio de 2020, emi�da pela
Secretaria Federal de Controle Interno e Controladoria Geral da União (CGU).

 

CAPÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO, DA FINALIDADE E DA MISSÃO

 

Art. 5º A auditoria interna é uma a�vidade independente e obje�va de avaliação e tem por
propósito assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão. Além disso, deve agregar valor e
contribuir para que a Unilab realize sua missão ins�tucional e estatutária, realizando uma abordagem

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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sistêmica para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de
controles internos.

 

Art. 6º A missão da Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab é fortalecer a
gestão e racionalizar as ações de controle e fiscalização, bem como assessorar, no âmbito da universidade, os
órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Execu�vo Federal e o Tribunal de Contas da União, visando
garan�r a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos no campo de ação desta ins�tuição.

 

Art. 7º O Conselho Universitário, assim como a gestão superior, conforme determina a
Instrução Norma�va SFC nº 13, de 2020, deve prover recursos humanos e materiais, inclusive capacitações,
para garan�r a autonomia funcional necessária ao cumprimento da missão da auditoria interna.

 

Art. 8º A Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab possui como visão ser
reconhecida como uma en�dade de referência em Auditoria Interna na esfera do serviço público federal,
aprimorando cada vez mais os processos e serviços, de forma é�ca, visando a excelência do controle interno
como instrumento de gestão governamental.

 

Art. 9º A Auditoria Interna faz parte do Sistema de Controle Interno, previsto na Cons�tuição
Federal de 1988, segundo o qual deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão ins�tucional.

 

Art. 10. A Unidade de Auditoria Interna tem por finalidade assessorar, orientar, acompanhar e
avaliar os atos de gestão com o obje�vo de assegurar:

 

I - a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da
Ins�tuição, obje�vando a eficiência, eficácia e efe�vidade;

 

II - a regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos disponíveis,
observados os princípios da legalidade, legi�midade e economicidade;

 

III - a racionalização e a execução das receitas e despesas, com vistas à garan�r a aplicação
regular e a u�lização adequada de recursos e bens disponíveis;

 

IV - aos órgãos responsáveis pela administração, planejamento, orçamento e programação
financeira, informações oportunas que permitam aperfeiçoar essas a�vidades;

 

V - o fiel cumprimento das leis, normas e regulamentos bem como a eficiência e a qualidade
técnica dos controles contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da Ins�tuição;

 

VI - a racionalização progressiva dos procedimentos administra�vos, contábeis, orçamentários,
financeiros e patrimoniais da Ins�tuição; e

 



23/04/2021 SEI/UNILAB - 0268094 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=308429&infra_sistema… 4/13

VII - a interpretação de normas, instruções de procedimentos e a qualquer outro assunto no
âmbito de sua competência ou atribuição.

 

Art. 11. Os servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna devem ter livre acesso a todas
as dependências da en�dade. Além disso, devem ter acesso a informações, a processos, a bancos de dados e
a sistemas necessários à realização das a�vidades de auditoria.

 

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 12. A Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab deverá ter a seguinte
estrutura:

 

I - chefe da Unidade de Auditoria Interna Governamental; e

 

II - equipe de apoio.

 

Parágrafo único. A Equipe de Apoio corresponde aos demais membros da Auditoria Interna,
devendo ser cons�tuída por servidores técnico-administra�vos legalmente habilitados em concurso público.

 

Art. 13. A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Chefe de Auditoria Interna será
subme�da, pelo dirigente máximo da Ins�tuição, à aprovação do Conselho Universitário e, após, à aprovação
do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), conforme determina Decreto nº 3.591,
de 2000, e a Portaria CGU nº 2737, de 20 de dezembro de 2017.

 

Parágrafo único. O servidor indicado para assumir a função de Chefe da Auditoria Interna
deverá ser ocupante de cargo efe�vo, preferencialmente, técnico-administra�vo em educação e atender as
determinações exaradas na Portaria CGU nº 2737, de 2017.

 

Art. 14. Em cumprimento aos requisitos apresentado na Portaria CGU nº 2737, de 2017,
determina-se:

 

§  1º É nula a nomeação, designação, exoneração ou dispensa da função de �tular de auditoria
interna sem a prévia aprovação da CGU.

 

§  2º A permanência da unidade de auditoria interna sem �tular subme�do à CGU para
aprovação, conforme disposto no art. 13, não deverá exceder noventa dias.

 

§  3º O não cumprimento do prazo estabelecido no § 2º poderá ensejar proposta de
cer�ficação irregular para os gestores da universidade.
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§  4º O candidato a chefe de auditoria interna deve:

 

I - comprovar experiência de, no mínimo, dois anos em a�vidades de auditoria,
preferencialmente governamental; e

 

II - comprovar carga horária de, no mínimo, quarenta horas em atualização técnica nas áreas
de auditoria interna ou auditoria governamental, nos úl�mos três anos que antecedem à indicação.

 

§ 5º A permanência na função de �tular da unidade de auditoria interna deve ser limitada a
três anos consecu�vos, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período, consoante determina a
Portaria CGU nº 2737, de 2017.

 

Art. 15. O Conselho Universitário deve observância às normas e orientações da Controladoria
Geral da União quanto ao perfil profissional do chefe da Unidade de Auditoria Interna Governamental, sua
nomeação, designação, exoneração ou dispensa, conforme preconiza a IN SFC nº 13, de 2020, bem como
deve avaliar anualmente seu desempenho.

 

Parágrafo único. É dever do dirigente máximo da en�dade organizar e prover a Unidade de
Auditoria Interna com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, garan�ndo, além disso,
autonomia funcional no desempenho de suas a�vidades, a fim de a�ngir o obje�vo de fortalecer a gestão e
racionalizar as ações de controle.

 

CAPÍTULO IV

DOS REQUISITOS ÉTICOS

 

Art. 16.  Os auditores e os demais servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna devem
atuar em conformidade com os princípios e os requisitos é�cos, conforme preconiza a Instrução Norma�va
nº 3, de 9 de junho de 2017, da Secretaria Federal de Controle Interno, proporcionando, assim, credibilidade
e autoridade às a�vidades desempenhadas na auditoria.

 

Art. 17. A Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab deve ser pautada pelos
seguintes princípios é�cos:

 

I - integridade;

 

II - proficiência;

 

III - zelo profissional;
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IV - autonomia técnica e obje�vidade;

 

V - alinhamento às estratégias, obje�vos e riscos da Unidade Auditada;

 

VI - atuação respaldada em adequado posicionamento e em recursos apropriados;

 

VII - qualidade e melhoria con�nua; e

 

VIII - comunicação eficaz.

 

Art. 18. Os requisitos é�cos, valores aceitáveis e esperados, na conduta dos membros da UAIG
da Unilab para assegurar a independência de suas responsabilidades de maneira imparcial, são:

 

I - integridade e comportamento: o Auditor Interno deve observar a lei e servir ao interesse
público, realizando suas a�vidades com hones�dade, diligência e responsabilidade. Desta forma, deve-se
evitar qualquer conduta que possa comprometer a confiança acerca do seu trabalho e renunciar quaisquer
prá�cas que possam desacreditar a sua função.

 

II - autonomia técnica e obje�vidade: a UAIG deve ser independente e possuir autonomia
técnica, outrossim seus auditores internos governamentais devem ser obje�vos. A a�vidade de auditoria
deve ser livre de interferências em suas múl�plas fases. Essa liberdade deve exis�r na determinação do
escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional e, principalmente, na conclusão e na
comunicação dos resultados. Os auditores devem atuar de forma isenta e imparcial, também, devem evitar
situações de conflito de interesses ou quaisquer outras que afetem sua obje�vidade, de fato ou na
aparência, ou comprometam seu julgamento profissional. Em caso de interferências na autonomia técnica e
na obje�vidade, elas devem ser reportadas à alta administração ou ao conselho.

 

III - proficiência e zelo profissional: os auditores internos governamentais devem possuir
qualificação e conhecimentos necessários para as a�vidades de auditoria. A UAIG realizará desenvolvimento
profissional con�nuo. Caso haja necessidade, a auditoria interna pode solicitar opinião técnica especializada
por meio de prestadores de serviços externos, a exemplo de perícias e pareceres, se os auditores internos
necessitarem em trabalho específico.

 

IV - sigilo profissional: o auditor interno governamental deve manter sigilo e agir
cautelosamente em relação a dados e a informações ob�das em decorrência do exercício de suas funções. As
informações conhecidas somente devem ser u�lizadas para fins oficiais. É vedada a u�lização de informações
relevantes ou potencialmente relevantes, ob�das em decorrência das a�vidades, em bene�cio de interesses
pessoais, de parentes ou de organizações pelas quais o auditor tenha qualquer interesse.

 

CAPÍTULO V

DAS COMPETÊNCIAS
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Art. 19. Compete à Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab:

 

I - verificar o cumprimento das diretrizes, normas e orientações emanadas pelos órgãos
internos competentes, bem como dos Planos e Programas no âmbito da Ins�tuição;

 

II - realizar a terceira linha de defesa da Unilab e apoiar a gestão na estruturação e efe�vo
funcionamento da primeira e da segunda linhas de defesa por meio da prestação de serviços de avaliação ou
de consultoria;

 

III - avaliar a efe�vidade, a eficácia e contribuir para a melhoria do processo de gerenciamento
de riscos e integridade da universidade;

 

IV - verificar a consistência e a segurança dos instrumentos de controle, guarda e conservação
dos bens e valores da Ins�tuição ou daqueles pelos quais ela seja responsável;

 

V - elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e realizar revisões periódicas, sempre
que necessário, conforme legislação vigente;

 

VI - elaborar o Relatório Anual de A�vidades de Auditoria Interna (RAINT), conforme legislação
vigente;

 

VII - buscar iden�ficar potenciais riscos de fraude e realizar o adequado e tempes�vo
encaminhamento das informações às instâncias competentes, quando houver indícios suficientes de fraudes
ou de ilegalidades;

 

VIII - realizar monitoramento das recomendações emi�das pela Auditoria Interna e pelos
órgãos de controle;

 

IX - examinar as licitações rela�vas à aquisição de bens, contratações de prestação de serviços,
realização de obras e alienações, no âmbito da Ins�tuição, de acordo com as técnicas de auditoria;

 

X - realizar a contabilização de resultados e bene�cios de sua atuação, que devem ser
apresentados no RAINT;

 

XI - analisar e avaliar os procedimentos contábeis u�lizados, com o obje�vo de opinar sobre a
qualidade e fidelidade das informações prestadas;

 

XII - analisar e avaliar os controles internos adotados com vistas a garan�r a eficiência e
eficácia dos respec�vos controles;
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XIII - acompanhar as auditorias realizadas pelos órgãos de controle interno e externo,
buscando soluções para as eventuais falhas, impropriedades ou irregularidades detectadas junto às unidades
setoriais envolvidas para saná-las;

 

XIV - promover estudos periódicos das normas e orientações internas, com vistas a sua
adequação e atualização aos norma�vos em vigor;

 

XV - elaborar propostas visando o aperfeiçoamento das normas e procedimentos de auditoria
e controles adotados, com o obje�vo de melhor avaliar o desempenho das unidades auditadas;

 

XVI - apresentar recomendações que sejam agregadoras de valor às unidades auditadas;

 

XVII - prestar assessoramento técnico aos Conselhos Superiores, e orientar os Órgãos e
Unidades Administra�vas da Ins�tuição;

 

XVIII - realizar auditagem, obedecendo planos de auditoria previamente elaborados;

 

XIX - elaborar Relatórios de Auditoria, assinalando as eventuais falhas encontradas para
fornecer aos dirigentes subsídios necessários à tomada de decisões;

 

XX - realizar trabalhos de avaliação e de consultoria dentro de um prazo razoável e conforme
seu planejamento baseado em riscos, para assegurar o cumprimento da missão;

 

XXI - emi�r Notas de Auditoria, apontando riscos à regularidade da gestão para serem sanados
concomitantemente; e

 

XXII - realizar outras a�vidades definidas no Estatuto e Regimento Geral da Unilab , em
resoluções do Conselho Universitário, do Conselho de Administração, ou solicitadas pela administração
superior, dentro das suas competências regimentais e legais.

 

Parágrafo único. O Conselho Universitário deve realizar revisão periódica do plano de auditoria
interna baseado em riscos, conforme determina a IN SFC nº 13, de 2020.

 

Art. 20. A Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab possui duplo reporte, com
acesso direto e irrestrito ao Conselho Universitário e ao gestor máximo da Ins�tuição, em observância ao art.
4º da IN SFC nº 13, de 2020.

 

Art. 21. Compete ao Chefe da Unidade de Auditoria Interna Governamental:
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I - coordenar, orientar e supervisionar as a�vidades da Auditoria Interna no âmbito da
Ins�tuição;

 

II - preservar uma a�tude de independência que assegure a imparcialidade de seu julgamento
em todas as fases dos trabalhos, abstendo-se de intervir em casos onde haja conflito de interesses existentes
ou supervenientes, que possam comprometer os trabalhos de auditoria;

 

III - elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), contendo as a�vidades a serem
desenvolvidas pela Auditoria Interna no ano subsequente;

 

IV - encaminhar o PAINT, para deliberação e aprovação, ao Órgão Central do Sistema de
Controle Interno do Poder Execu�vo Federal e ao Conselho Universitário, sob supervisão deste, nos prazos
estabelecidos pela legislação per�nente, e comunicar ao Consuni os recursos necessários ao seu
cumprimento;

 

V - monitorar a execução do PAINT e comunicar periodicamente ao Conselho Universitário
sobre o andamento dos trabalhos e as possíveis intercorrências ou situações relevantes ocorridas que
possam impactar o resultado do trabalho;

 

VI - elaborar e apresentar o Relatório Anual das A�vidades de Auditoria Interna ao Órgão
Central do Sistema de Controle Interno do Poder Execu�vo Federal, no prazo estabelecido pela legislação
per�nente;

 

VII - representar a Auditoria Interna perante os Conselhos Superiores e demais Órgãos e
Unidades descentralizadas;

 

VIII - planejar, gerir, orientar e supervisionar os trabalhos de auditoria;

 

IX - iden�ficar as necessidades de treinamento dos servidores lotado na Auditoria Interna,
proporcionando-lhe o aperfeiçoamento necessário;

 

X - autorizar processos e requerimentos administra�vos dos servidores sob sua chefia, em
consonância com a polí�ca da universidade;

 

XI - acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos de controle, em
colaboração com a alta administração;

 

XII - subsidiar os Conselhos Superiores e o Dirigente máximo, fornecendo informações que
visem auxiliar nas tomadas de decisões;
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XIII - acompanhar, na condição de interlocutor, as equipes de auditoria dos órgãos de controle
interno e externo;

 

XIV - promover a capacitação dos membros da UAIG da Unilab;

 

XV - supervisionar a conduta dos membros da equipe de apoio;

 

XVI - reportar ao Conselho Universitário ou Conselho de Administração interferências, de fato
ou veladas, na determinação do escopo, na execução das a�vidades e na comunicação dos resultados
ob�dos, que possam ameaçar a autonomia técnica e a obje�vidade;

 

XVII - manter a confidencialidade e a segurança das informações, dos dados, dos documentos
e dos registros; e

 

XVIII - realizar outras a�vidades e tratar de outros assuntos de interesse da Auditoria Interna
da Unilab.

 

Art. 22. Compete à Equipe de Apoio:

 

I - preservar uma a�tude de independência que assegure a imparcialidade de seu julgamento
em todas as fases dos trabalhos, abstendo-se de intervir em casos em que haja conflito de interesses
existentes ou supervenientes, que possam comprometer os trabalhos de auditoria;

 

II - realizar auditagem obedecendo o PAINT, bem como atender as demandas extraordinárias;

 

III - planejar, adequadamente, os trabalhos de auditoria de forma a prever a natureza, a
extensão e a profundidade dos procedimentos que neles serão empregados, além da oportunidade de sua
aplicação;

 

IV - determinar o universo e a extensão dos trabalhos, definindo o alcance dos procedimentos
a serem u�lizados e estabelecendo as técnicas apropriadas;

 

V - efetuar exames preliminares das áreas, operações, programas e recursos nas unidades a
serem auditadas, considerando-se a legislação aplicável, normas e instrumentos vigentes, bem como o
resultado das úl�mas auditorias;

 

VI - avaliar os controles internos de cada uma das unidades a serem auditadas;

 

VII - acompanhar a execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional,
sempre que necessário, examinando o comportamento das receitas e das despesas dentro dos níveis
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autorizados, para apurar as correspondências dos lançamentos com os documentos que lhes deram origem;

 

VIII - assessorar a Administração Superior no atendimento às diligências dos Ministérios, do
Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União;

 

IX - iden�ficar os problemas existentes no cumprimento das normas de controle interno
rela�vas à gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional, propondo soluções;

 

X - elaborar, periodicamente, relatórios parciais e globais de auditagem realizada, para
fornecer aos dirigentes subsídios necessários à tomada de decisões;

 

XI - verificar as contas dos responsáveis pela aplicação, u�lização ou guarda de bens e valores
da administração descentralizada;

 

XII - avaliar a legalidade, a eficiência, a eficácia, a efe�vidade e a economicidade de gestão;

 

XIII - realizar outras a�vidades afins e correlatas; e

 

XIV - preservar a confidencialidade e a segurança das informações, dos dados, dos
documentos e dos registros

 

CAPÍTULO VI

DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ)

 

Art. 23. A Unidade de Auditoria Interna Governamental da Unilab ins�tuirá e assegurará o
Programa de Gestão e Melhoria de Qualidade (PGMQ) com a finalidade de prover o monitoramento
con�nuo das a�vidades de auditoria, avaliação interna periódica e avaliação externa.

 

Art. 24. O PGMQ da Auditoria Interna primará pelas seguintes diretrizes:

 

I - a aplicação do PGMQ ocorrerá nos trabalhos individuais e nos níveis mais amplos das
a�vidades de auditoria interna;

 

II - o monitoramento das a�vidades de auditoria será con�nuo;

 

III - os requisitos basilares serão extraídos do Referencial Técnico de A�vidades de Auditoria
Interna Governamental elaborado pelo Poder Execu�vo Federal, entre outros norma�vos per�nentes;

 



23/04/2021 SEI/UNILAB - 0268094 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=308429&infra_sistem… 12/13

IV - as avaliações internas da qualidade serão periódicas e deverão propiciar iden�ficação de
oportunidade de melhoria;

 

V - o programa conterá avaliação externa;

 

VI - planos de ações corre�vas serão desenvolvidos, sempre que necessário; e

 

VII - a equipe de avaliação deverá ser qualificada e possuir independência;

 

Art. 25. Os servidores lotados na Auditoria Interna poderão u�lizar o resultado das avaliações
no planejamento das capacitações da unidade.

 

Art. 26. A UAIG da Unilab poderá u�lizar as seguintes ferramentas, entre outras, na
consecução dos trabalhos do PGMQ:

 

I - revisão de documentos;

 

II - feedbacks;

 

III - listas de verificação;

 

IV -avaliação; e

 

V - outras disponíveis na legislação.

 

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 27. Os servidores lotados na Auditoria Interna estão habilitados a proceder levantamentos
e colher informações indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições.

 

Parágrafo único. Os dirigentes de en�dades e unidades ligadas direta ou indiretamente à
Ins�tuição devem proporcionar ao corpo técnico amplas condições para o exercício de suas funções,
permi�ndo-se livre acesso a informações, registros, sistemas, dependências e instalações, bens, �tulos,
documentos e valores, bem como todos os demais documentos que se fizerem necessários à a�vidade de
auditoria.

 

Art. 28. Os servidores responsáveis pela execução das ações de auditoria serão designados
para os trabalhos mediante Ordem de Serviço ou equivalente, expedida pelo Chefe de Auditoria Interna.
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§  1º Os trabalhos serão executados de acordo com as normas de auditoria aplicáveis à
Administração Pública Federal, bem como com os procedimentos previstos pelos Organismos Internacionais
de Auditoria.

 

§  2º As conclusões do corpo técnico serão condensadas em Relatório de Auditoria, que
cons�tuirá o documento final dos trabalhos realizados. Em casos específicos poderão ser u�lizados outros
documentos, de acordo com cada necessidade.

 

§ 3º O relatório final será encaminhado, para conhecimento e providências cabíveis, aos
setores envolvidos e, concomitantemente, à autoridade máxima da Ins�tuição.

 

Art. 29. As demandas de informações e providências emanadas pela Auditoria Interna deverão
ser apresentadas de forma tempes�va e obrigatória, e sua recusa ou atraso importará em representação
para os órgãos superiores.

 

Art. 30. Após reiteradas solicitações de manifestação à unidade auditada, acerca das
recomendações emi�das, ou quando houver necessidade, a UAIG da Unilab poderá enviar o Termo de
Assunção de Riscos. Ademais, a Auditoria Interna deve comunicar à alta gestão.

 

Art. 31. Quando houver necessidade de consultar especialistas fora da área de atuação do
Auditor, no decorrer dos trabalhos de campo, poderá ser requisitado profissional habilitado para
acompanhar os trabalhos a serem executados.

 

Art. 32. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Chefe da Auditoria
Interna, ressalvada matéria de competência dos órgãos superiores da Ins�tuição.

Referência: Processo nº 23282.003728/2021-11 SEI nº 0268094
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 21, DE 22 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova a indicação da servidora Monica
Saraiva Almeida como �tular da Ouvidoria da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 61ª sessão extraordinária, realizada no
dia 22 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.005292/2021-96,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a indicação do nome da servidora Monica Saraiva Almeida, Siape 2182492,
como �tular da Ouvidoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 3 de maio de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Presidente do Conselho Universitário em exercício

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


23/04/2021 SEI/UNILAB - 0268234 - RESOLUÇÃO CONSUNI

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=308585&infra_sistema=… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0268234 e o
código CRC 14E6A916.

 

Referência: Processo nº 23282.005292/2021-96 SEI nº 0268234

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 22, DE 22 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova a especificação das polí�cas
afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo
curso de Mestrado em Estudos da
Linguagem para o ingresso de estudantes no
semestre le�vo 2021.1.

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 61ª sessão extraordinária, realizada no
dia 22 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.001772/2021-88,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo
Mestrado em Estudos da Linguagem, por meio do Edital PPGLin nº 01/2021, para o ingresso de novos
estudantes no semestre le�vo 2021.1.

 

Parágrafo único. Do total de 20 (vinte) vagas, serão des�nadas 14 (quatorze) para o público em
geral, 2 (duas) para pessoas negras, indígenas e/ou com deficiência, 2 (duas) para servidores da Unilab e
2 (duas) para candidatos internacionais não residentes no Brasil, oriundos dos seguintes países lusófonos:
Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Presidente do Conselho Universitário em exercício
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Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 14:33, 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 0268267 e o
código CRC 0077983D.

 

Referência: Processo nº 23282.001772/2021-88 SEI nº 0268267

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 23, DE 22 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova a especificação das polí�cas
afirma�vas das vagas a serem ofertadas em
processo sele�vo do Programa de Pós-
Graduação em Energia e Ambiente da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), para o
ingresso de estudantes no semestre le�vo
2021.1.

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 61ª sessão extraordinária, realizada no
dia 22 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.003771/2021-78,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas ofertadas pelo Programa de
Pós-Graduação em Energia e Ambiente por meio do Edital nº 01/2021, para ingresso de novos estudantes no
semestre le�vo 2021.1.

 

Art. 2º Do total de 18 (dezoito) vagas, serão des�nadas 12 (doze) a ampla concorrência e 6
(seis) às ações afirma�vas e reservas de vagas adotadas pelo curso, conforme segue: 

 

I - oferta de 2 (duas) vagas para inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com
deficiência (Ins�tuído pela Portaria Norma�va do Ministério da Educação nº 13, de 11 de maio de 2016);

 

II - oferta de 2 (duas) vagas para candidatos provenientes dos Países Africanos de Língua
Oficial Portuguesa (PALOP) e do Timor Leste;
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III - oferta de 2 (duas) vagas para servidores técnico-administra�vos em educação (TAE) da
Unilab.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Presidente do Conselho Universitário em exercício

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 14:32, 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 0268286 e o
código CRC 07B489ED.

 

Referência: Processo nº 23282.003771/2021-78 SEI nº 0268286

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 24, DE 22 DE ABRIL DE 2021

  

Aprova a especificação das polí�cas
afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo
curso de Mestrado Interdisciplinar em
Humanidades para o ingresso de estudantes
no semestre le�vo 2021.1.

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 61ª sessão extraordinária, realizada no
dia 22 de abril de 2021, considerando o processo nº 23282.409326/2020-37,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo
Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, por meio dos Editais nº 04/2020 e nº 05/2020 para o ingresso
de novos estudantes no semestre le�vo 2021.1.

 

Parágrafo único. Do total de 16 (dezesseis) vagas, serão des�nadas 10 (dez) vagas para o
público em geral, 1 (uma) vaga para pessoas com deficiência, 1 (uma) vaga para negros (pretos e pardos), 2
(duas) vagas para indígenas e 2 (duas) vagas para quilombolas.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA 
Presidente do Conselho Universitário em exercício

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, SUBSTITUTO(A), em 23/04/2021, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com
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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 0268306 e o
código CRC D5C05463.

 

Referência: Processo nº 23282.409326/2020-37 SEI nº 0268306

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267433 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=307706&infra_sist… 1/2

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 135, DE 22 DE ABRIL 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.

A VICE-REITORA, PRO TEMPORE, 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 DOU de 21 de julho de 2010, e a Portaria nº 369, de 1º de abril de
2020, publicado no DOU de 2 de abril 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

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
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

Gerdiani da Silva Moura Diretoria de Tecnologia da Informação
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Thiago Campos dos Santos Diretoria do Campus dos Malês
Isabela Nascimento dos Santos Diretoria do Campus dos Malês

Adriana de Melo Barros Ouvidoria
Maria Josimeire Ba�sta Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s

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 099, de 19 de março de 2021.

 

 

Profa. Cláudia Ramos Carioca
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 23/04/2021, às 16:52, 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 0267433 e
o código CRC B2E17D85.

 
 

Referência: Processo nº 23282.408683/2020-88 SEI nº 0267433

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 141, DE 26 DE ABRIL DE 2021

  

Dispõe sobre a alteração de membro
designado para compor a Comissão de
Processo Administra�vo Disciplinar (PAD)–
Portaria Reitoria nº 109/2021.

A VICE-REITORA, PRO TEMPORE, 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 DOU de 21 de julho de 2010, e a Portaria nº 369, de 1º de abril de
2020, publicado no DOU de 2 de abril de 2020, do Ministério da Educação;

Considerando os preceitos legais con�dos no art. 143 da Lei 8.112/90;

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.012894/2018-02, resolve:

 

 

Art. 1º  Alterar o art. 1º da Portaria Reitoria nº 109, de 31 de março de 2021, designando
os seguintes membros, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Processo
Administra�vo Disciplinar (PAD) para  apurar os atos e fatos que constam no Processo nº
23282.012894/2018-02, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos
trabalhos:

SERVIDOR CARGO SIAPE
Gleydson Rodrigues Santos Bibliotecário  2133413

Carlos Alberto Muniz Técnico em Assuntos Educacionais  1714132
Georgia Camila Muniz Fonseca Administradora 1962751

 

Art. 2º As demais disposições constantes na Portaria Reitoria nº 109, de 31 de março de
2021, permanecem inalteradas.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando, a par�r desta
data, a Portaria Reitoria nº 118, de 08 de abril de 2021.
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Profa. Cláudia Ramos Carioca
Vice-Reitora no Exercício da Reitoria

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A),
em 26/04/2021, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0269525 e
o código CRC A5A7CDF6.

 

Referência: Processo nº 23282.012894/2018-02 SEI nº 0269525

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 

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

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

SUPERINTENDÊNCIA 
DE GESTÃO DE 
PESSOAS 







22/04/2021 SEI/UNILAB - 0267000 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=307204&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 195, de 20 de abril de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre homologação do estágio
probatório do servidor ROMULO AMANCIO
BASTOS OLIVEIRA.

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 256, de 11/06/2019, publicada no DOU nº 112 de 12/06/2019, no uso das
atribuições a ele conferidas,

 

Considerando o teor do processo n°23282.012304/2018-33

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Declarar cumprido pelo servidor ROMULO AMANCIO BASTOS OLIVEIRA, ocupante do cargo de
Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 3042560, o estágio probatório a que alude o art. 20, da
Lei 8.112/90, nos termos do art. 41, da Cons�tuição Federal de 1988, alterada pela Emenda
cons�tucional nº 19, 04.06.1998.

 

Art. 2º Essa portaria conta seus efeitos a par�r de 27 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 22/04/2021, às 07:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 0267000 e
o código CRC 2A2DE854.

 

Referência: Processo nº 23282.012304/2018-33 SEI nº 0267000

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 196, de 20 de abril 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. 23282.005441/2021-17

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR,
matrícula SIAPE n° 1937398, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 06 para o
padrão 07, 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 19 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 22/04/2021, às 07:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267008 e
o código CRC 6C63D3EC.

 

Referência: Processo nº 23282.005441/2021-17 SEI nº 0267008

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 197, de 20 de abril 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. 23282.005451/2021-52

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo ROMULO AMANCIO BASTOS OLIVEIRA, matrícula
SIAPE n° 3042560, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 02 para o padrão 03,
nível de classificação D, 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 27 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 22/04/2021, às 07:14, 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 0267009 e
o código CRC F6888780.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


22/04/2021 SEI/UNILAB - 0267009 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=307214&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.005451/2021-52 SEI nº 0267009
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 200, de 22 de abril 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. 23282.005568/2021-36

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder à servidora técnico-administra�va SARAH RAMOS MEDEIROS, matrícula SIAPE
n° 2218562, progressão por mérito profissional, do padrão de vencimento 04 para o padrão 05, nível de
classificação D, 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 10 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 23/04/2021, às 07:04, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267712 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=308016&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267712 e
o código CRC E6F0C8FC.

 

Referência: Processo nº 23282.005568/2021-36 SEI nº 0267712

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267713 - Portaria SGP
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 201, de 22 de abril 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,

                                

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder aos servidores técnico-administra�vos listados abaixo progressão por mérito
profissional, de acordo com o Art. 10 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.

 

Servidor(a) SIAPE
Processo de
avaliação de
desempenho

Padrão de
vencimento

Conta seus
efeitos a par�r
de:

ANTONIO WALLACE NERES DA
SILVA 2212937 23282.004289/2021-

55 De 4 para 5 01/04/2021

ERASTO GONCALVES DE OLIVEIRA 2215754 23282.004290/2021-
80 De 4 para 5 01/04/2021

GLORIA KALINA MOREIRA ROSA 2212396 23282.004291/2021-
24 De 4 para 5 01/04/2021

RAFAEL DE BRITO CIPRIANO 2216584 23282.004292/2021-
79 De 4 para 5 01/04/2021

ARISTIDES DA ROCHA BARBOSA 2219723 23282.004294/2021-
68 De 4 para 5 14/04/2021



23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267713 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=308017&infra_sist… 2/3

DEBORAH CAVALCANTE
MAGALHAES ROLIM

2219824 23282.004295/2021-
11

De 4 para 5 14/04/2021

FRANCISCA ELZENITE SIQUEIRA
CAVALCANTE DA COSTA 1042444 23282.004296/2021-

57 De 4 para 5 14/04/2021

GEORDANIA MACIEL DE SOUZA 2220028 23282.004297/2021-
00 De 4 para 5 14/04/2021

MARCIA MARIA BEZERRA GOMES
CABRAL 2220039 23282.004298/2021-

46 De 4 para 5 14/04/2021

SARA FERREIRA DE SOUZA 2220139 23282.004300/2021-
87 De 4 para 5 14/04/2021

EMANUEL KLEBER PORTO SOARES 2220166 23282.004301/2021-
21 De 4 para 5 15/04/2021

LARISSA ALBUQUERQUE DOS
SANTOS 2219722 23282.004302/2021-

76 De 4 para 5 15/04/2021

LISIANE MARTINS DE MACEDO 2219883 23282.004303/2021-
11 De 4 para 5 15/04/2021

PEDRO HENRIQUE RODRIGUES 2220182 23282.004304/2021-
65 De 4 para 5 15/04/2021

REBECA CAVALCANTE PINHEIRO
LIMA 2219672 23282.004305/2021-

18 De 4 para 5 15/04/2021

SAMIA DE SOUSA OLIVEIRA 1810843 23282.004306/2021-
54 De 4 para 5 15/04/2021

RAPHAEL MIRANDA DE MELO 2220461 23282.004307/2021-
07 De 4 para 5 16/04/2021

TALITA ARAUJO FIGUEIREDO 2220197 23282.004308/2021-
43 De 4 para 5 16/04/2021

MARIO RONNEY COSTA DA SILVA 2220420 23282.004309/2021-
98 De 4 para 5 17/04/2021

DANYELLE DE LIMA TEIXEIRA 1226340 23282.004310/2021-
12 De 4 para 5 17/04/2021

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 23/04/2021, às 07:06, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


23/04/2021 SEI/UNILAB - 0267713 - Portaria SGP
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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 0267713 e
o código CRC 011B7192.

 

Referência: Processo nº 23282.005462/2021-32 SEI nº 0267713

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

                                                                  

 PORTARIA SGP Nº 202, DE  23 DE ABRIL DE 2021. 

 

Dispõe sobre substituição por motivo de férias. 

 

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 Designar o servidor LUIZ MARTINS DE ARAUJO JUNIOR, matrícula 

SIAPE: Nº 1121362 para assumir as funções do cargo de Coordenador Interino do Curso de 

Licenciatura em Engenharia de Energias, código FCC, por motivo de férias da titular, RITA 

KAROLINNY CHAVES DE LIMA, matrícula SIAPE: 1950787, no período de 

22/04/2021 A 14/05/2021.  

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de 22/04/2021. 

 

Publique-se. 

 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento 
Superintendente 

 

 

 

 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

                                                                  

 PORTARIA SGP Nº 203 , DE  23 DE ABRIL DE 2021. 

 

Dispõe sobre substituição por motivo de férias. 

 

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 Designar a servidora TATIANA SKORAIA, matrícula SIAPE: Nº 1245651 

para assumir as funções do cargo de Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática, 

código FCC, por motivo de férias do titular, WESLLEY MARINHO LOZÓRIO, 

matrícula SIAPE: 1627036, no período de 24/04/2021 A 08/05/2021.  

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de 24/04/2021. 

 

Publique-se. 

 

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento 
Superintendente 

 

 

 

 

 


