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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
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