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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 187, DE 11 DE JUNHO DE 2021

  

Dispõe sobre a Comissão de Verificação e
Validação de Autodeclaração (CVVA), para
os trabalhos no dia 23 de junho de 2021, às
09 horas, no Auditório do Bloco
Administra�vo 2, no Campus da Liberdade.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010,
publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021, publicado no
DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando a Resolução Ad Referendum Consepe, Nª 46/2019, Art 2º, § 1º;

Considerando o que consta no processo nº 23282.007957/2021-04, resolve

 

Art. 1º  Ins�tuir a Comissão de Verificação e Validação de Autodeclaração (CVVA), para os
trabalhos no dia 23 de junho de 2021, às 09 horas, no Auditório do Bloco Administra�vo 2, no Campus da
Liberdade.

 

Art. 2º  A comissão será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do
primeiro:

 

Membros Titulares:

Itacir Marques da Luz (Unilab)

Patrício Carneiro Araújo (Unilab)

Natalia Cabanillas (Unilab)

José Hilário Ferreira Sobrinho (Externo)

Cris�ane Sousa da Silva (Externo)

 

Membros Suplentes:

Vera Regina Rodrigues da Silva (Unilab)
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Joserlene Lima Pinheiro (Unilab)

Evaldo Ribeiro Oliveira (Unilab)

 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

                         

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
11/06/2021, às 17:13, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0291354 e
o código CRC FB843EA7.

 

Referência: Processo nº 23282.007957/2021-04 SEI nº 0291354

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 84, DE 10 DE JUNHO DE 2021

  Revoga atos norma�vos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para cumprimento do disposto no Decreto nº 10.139,
de 28 de novembro de 2019.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 12ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2021, considerando o
processo nº 23282.007275/2021-93,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Revogar, na forma do Anexo, os atos e instrumentos norma�vos:     

                                

I - já revogados tacitamente por outro ato cuja matéria seja idên�ca e posterior;

 

II - cujos efeitos tenham se exaurido no tempo;

 

III - vigentes, cuja necessidade ou significado não pôde ser iden�ficado;

 

IV - cujos efeitos não sejam aplicáveis ao contexto atual da Universidade;

 

V - emi�dos de forma irregular por instância sem competência para edição de atos norma�vos; e

 

VI - cujo conteúdo deve estar con�do nos regulamentos de referência. 

 

Parágrafo único. As propostas de revogação advieram dos Pareceres produzidos pelo Grupo de Trabalho (GT) ins�tuído pela Reitoria da universidade, conforme previsto na Portaria Reitoria nº 33, de 04 de fevereiro de 2021, e respec�vas Portarias de
Pessoal.

 

Art. 2º Eventuais ajustes serão realizados tempes�vamente ou conforme orientações da Secretaria Especial de Modernização do Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT).

 

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

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 11/06/2021, às 15:03, 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 0291044 e o código CRC DD1D17EE.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 84, DE 10 DE JUNHO DE 2021

Vagas para processos sele�vos:

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO Nº DO PROCESSO

Resolução 2 CONSEPE 11 de abril de 2019 Aprova o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no semestre 2019.2 nos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 23282.005110/2021-87

 

Calendário acadêmico:

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO Nº DO PROCESSO

Resolução 15 CONSEPE 7 de outubro de
2019

Aprova, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, as alterações na Resolução nº 55/2018/CONSUNI, que aprova o calendário acadêmico da Pós-Graduação da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2019.

 

23282.005247/2021-31

 

 

 

Outras matérias acadêmicas:

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO Nº DO PROCESSO

Resolução 15 CONSEPE 20 de fevereiro de
2020

Reedita, com alterações, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a Resolução CONSEPE nº 16, de 17 de outubro de 2019, que aprova o V Fesval das Culturas 2020 -
projeto de extensão instucional da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab. 23282.005717/2021-67

Referência: Processo nº 23282.007275/2021-93 SEI nº 0291044

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 85, DE 10 DE JUNHO DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução ad
referendum CONSEPE/UNILAB nº 82, de 30
de abril de 2021, que aprova o Calendário
Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu
da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) para o ano le�vo de 2021.

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 12ª sessão
ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2021, considerando o processo nº 23282.005377/2021-74,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Calendário Acadêmico da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano le�vo de 2021, na forma do
anexo, parte integrante desta Resolução.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução ad referendum Consepe/Unilab nº 82, de 30 de abril de
2021.

 

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

 

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 11/06/2021, às 15:10, 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 0291090 e
o código CRC BCD03241.

ANEXO À RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 85, DE 10 DE JUNHO DE 2021

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - ANO LETIVO DE 2021

 

SEMESTRE LETIVO 2021.1

 

DATA PROCEDIMENTOS (2021.1)

21 a
24/06/2021 Divulgação da Lista de oferta de novas disciplinas para o Semestre 2021.1

21 a
23/07/2021

Período de matrícula ins�tucional e acadêmica do semestre 2021.1 para os alunos
veteranos (SIGAA)

28 a
30/07/2021 V Fes�val das Culturas da UNILAB

26 a
28/07/2021

Período de Matrícula ins�tucional e acadêmica do Semestre 2021.1 para os alunos
calouros

29 a
30/07/2021 Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do Curso

02/08/2021 Início do Semestre Le�vo 2021.1

04 a
06/08/2021 Ajuste das matrículas em disciplinas

09/08/2021 Aula Magna da Pós-Graduação

25 a
27/08/2021

Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2021.1 na Plataforma SUCUPIRA
pelo(a) coordenador(a) do curso

20 a
22/09/2021 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.1

23 a
24/09/2021

Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.1
pelo orientador

Setembro
2021 Período para alterações de rubrica do recurso PROAP/2021

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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30/10/2021 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2021.2

03/12/2021 Término do Semestre Le�vo 2021.1

06 a
08/12/2021 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

09 a
10/12/2021 Consolidação das notas no SIGAA

13 a
15/12/2021 Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o Semestre 2021.2

16 a
18/12/2021 Período de Matrícula acadêmica do semestre 2021.2 para os alunos veteranos (SIGAA)

 

SEMESTRE LETIVO 2021.2 (ANO CIVIL 2022)

 

DATA PROCEDIMENTOS (2021.2) 

10 a
12/01/2022

Período de Matrícula ins�tucional e acadêmica do Semestre 2021.2 para os alunos
calouros

13 a
14/01/2022 Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do Curso

17/01/2022 Início do Semestre Le�vo 2021.2

24 a
26/01/2022 Ajuste das matrículas em disciplinas

21 a
24/02/2022

Período para cadastro dos alunos ingressantes em 2021.2 na Plataforma SUCUPIRA
pelo(a) coordenador(a) do curso

21 a
24/03/2022 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.2

30 a
31/03/2022

Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.2
pelo orientador

15/04/2022 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em 2022.1

20/05/2022 Término do Semestre Le�vo 2021.2

24 a
27/05/2022 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

01 a
03/06/2022 Consolidação das notas no SIGAA

08 a Divulgação da Lista de oferta de disciplinas para o Semestre 2022.1
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10/06/2022

 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 20201.1 E 2021.2

 

SEMESTRE LETIVO 2021.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Junho 00

Julho 00

Agosto 26

Setembro 25

Outubro 24

Novembro 23

Dezembro 03

Total 101

 

SEMESTRE LETIVO 2021.2

(ANO CIVIL 2022)

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS

Janeiro 13

Fevereiro 23

Março 24

Abril 23

Maio 17

Total 100

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

ANO 2021
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DIA MÊS EVENTO

03 Junho Corpus Chris� (Ponto faculta�vo)

29 Junho Data Maior da Cidadania Franciscana (Feriado municipal/Malês/BA)

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

07 Setembro Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional)

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

12 Outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15 Outubro Dia do Professor (Dia não le�vo)

01 Novembro Comemoração do dia do Servidor Público - 28/10 (ponto faculta�vo)

02 Novembro Dia de Finados (Feriado nacional)

15 Novembro Proclamação da República (Feriado nacional)

24 Dezembro Véspera de Natal (Ponto faculta�vo)

25 Dezembro Natal (Feriado nacional)

31 Dezembro Véspera de ano novo (Ponto faculta�vo)

 

ANO 2022

 

DIA MÊS EVENTO

01 Janeiro Confraternização Universal (Feriado nacional)

28 Fevereiro Segunda-feira de Carnaval (Ponto faculta�vo)

01 Março Terça-feira de Carnaval (Feriado nacional)

02 Março Quarta-feira de Cinzas (Ponto faculta�vo)

25 Março Data Magna (Feriado estadual/CE)

15 Abril Paixão de Cristo (Feriado nacional)

21 Abril Dia de Tiradentes (Feriado nacional)

01 Maio Dia do Trabalhador (Feriado nacional)

16 Junho Corpus Chris� (Feriado nacional)
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Observação: Os Programas de Pós-Graduação em Associação ou em Rede com outras Ins�tuições de
Ensino Superior poderão propor adequações e ajustes neste Calendário Acadêmico e/ou adotar
calendário específico visando atender as especificidades do curso/programa, conforme diálogo
estabelecido entre as ins�tuições envolvidas e apresentação de jus�fica�va da necessidade,
condicionados à aprovação dos órgão competentes na Unilab.

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - MESTRADO EM ANTROPOLOGIA
UFC/UNILAB

SEMESTRE LETIVO 2021.1

 

 

DATA PROCEDIMENTOS (2021.1)

21/06/2021 a
23/06/2021

Período de Matrícula acadêmica do semestre 2021.1 para os alunos veteranos
(SIGAA)

24/06/2021 a
25/06/2021 Homologação das matrículas em disciplinas pelo Coordenador do curso

28/06/2021 Início do Semestre Le�vo 2021.1

29/06/2021 a
03/07/2021 Ajuste das matrículas em disciplinas

19/07/2021 a
22/07/2021 Trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre 2021.1

27/07/2021 a
28/07/2021

Homologação do trancamento parcial de matrículas em disciplinas do Semestre
2021.1 pelo orientador do curso

20/10/2021 Prazo máximo para lançamento de edital para processo sele�vo com entrada em
2021.1

17/11/2021 Término do Semestre Le�vo 2021.1

18/11/2021 a
19/11/2021 Lançamento das notas das disciplinas no SIGAA

10/11/2021 a
11/11/2021 Consolidação das notas no SIGAA

 
 

QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS PARA OS SEMESTRES 20201.1

 

SEMESTRE LETIVO 2021.1

MÊS QUANTIDADE DE DIAS LETIVOS
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Junho 00

Julho 00

Agosto 26

Setembro 25

Outubro 24

Novembro 23

Dezembro 03

Total 101

 

QUADRO DOS DIAS NÃO LETIVOS, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS OFICIAIS

ANO 2021

 

DIA MÊS EVENTO

03 Junho Corpus Chris� (Ponto faculta�vo)

29 Junho Data Maior da Cidadania Franciscana (Feriado municipal/Malês/BA)

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

07 Setembro Proclamação da Independência do Brasil (Feriado nacional)

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

12 Outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado nacional)

15 Outubro Dia do Professor (Dia não le�vo)

01 Novembro Comemoração do dia do Servidor Público - 28/10 (ponto faculta�vo)

02 Novembro Dia de Finados (Feriado nacional)

15 Novembro Proclamação da República (Feriado nacional)

24 Dezembro Véspera de Natal (Ponto faculta�vo)

25 Dezembro Natal (Feriado nacional)

31 Dezembro Véspera de ano novo (Ponto faculta�vo)

 

Referência: Processo nº 23282.005377/2021-74 SEI nº 0291090
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 86, DE 10 DE JUNHO DE 2021

  

Aprova o calendário acadêmico do curso de
bacharelado em Administração Pública EaD da
Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) referente ao
semestre 2021.2 para os polos conveniados pela
Universidade Aberta do Brasil (UAB).

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 12ª sessão ordinária,
realizada no dia 10 de junho de 2021, considerando o processo nº 23282.006684/2021-72,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o calendário acadêmico do curso de bacharelado em Administração Pública EaD da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) referente semestre 2021.2 para os polos
conveniados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), na forma do anexo, parte integrante desta Resolução.

 

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

 

 

 

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 11/06/2021, às 15:07, 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 0291122 e o código CRC 5D8766D2.

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 86, DE 10 DE JUNHO DE 2021

CALENDÁRIO 2021.2 BACHARELADO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EAD

 

DATA INÍCIO DATA FINAL DESCRIÇÃO

12/07/2021 14/07/2021 Matrícula

15/07/2021 16/07/2021 Processamento 1 (DTI)

19/07/2021 20/07/2021 Rematrícula

21/07/2021 23/07/2021 Aproveitamento de Disciplinas

26/07/2021 27/07/2021 Processamento 2 (DTI)

29/07/2021 09/08/2021 Trancamento Matrícula Componente Currícular / Solicitação de Ajuste

02/08/2021 31/08/2021 Ajuste de Matrícula pela Coordenação (Expediente Interno)

30/07/2021 01/11/2021 Trancamento de Curso

02/08/2021 Início do Semestre

31/12/2021 Final do Semestre

Referência: Processo nº 23282.006684/2021-72 SEI nº 0291122
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021

  

Reedita, com alterações, a Resolução nº 15/2017/CONSUNI, de 27 de junho
de 2017, que ins�tui e regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado nos
cursos de graduação presencial 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 12ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2021, considerando o processo nº 23282.003480/2016-12,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado dos cursos de graduação da Unilab, contemplando as principais ações e estabelecendo as
ro�nas básicas do Estágio Curricular Supervisionado obrigatório e não obrigatório com base na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

 

Art. 2º Disciplinar o Programa de Estágio Curricular Supervisionado (PECS), com diretrizes e normas básicas sobre o Estágio Curricular de caráter obrigatório ou
não obrigatório para os estudantes dos Cursos Regulares da Unilab.

 

TÍTULO I

DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

CAPÍTULO I

DA NATUREZA

 

Art. 3º Toda e qualquer a�vidade de Estágio assumida por esta Universidade será curricular e supervisionada, configurando-se ato educa�vo e com vínculo
direto com o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC).

 

Art. 4º Entende-se por Estágio  Curricular Supervisionado o componente curricular de inserção dos discentes da graduação em ambientes de trabalho rela�vos à
sua área de formação, para o exercício de a�vidades profissionais fundamentadas em uma prá�ca reflexiva e em consonância com a missão da Unilab, que colaborem para o
desenvolvimento técnico, cien�fico, cultural e de relacionamento humano dos discentes.

 

Art. 5º O Estágio Curricular Supervisionado compreende as seguintes modalidades:

 

I - obrigatório: quando se tratar de componente curricular de Estágio da matriz curricular dos cursos regulares aos quais professores e estudantes estão
vinculados; e

 

II - não-obrigatório: como a�vidade de realização faculta�va, com possibilidade de equivalência de horas para A�vidade Acadêmica Complementar, conforme
regulamentação de cada curso.

 

Art. 6º Só poderá par�cipar dos Estágios Curriculares Supervisionados obrigatório e não obrigatório, o estudante que es�ver regularmente matriculado e com
frequência efe�va no Curso ao qual está vinculado. O regime de cada estágio obedecerá à especificidade de cada área/curso estabelecida no PPC.

 

Art. 7º A realização do Estágio curricular supervisionado está condicionada à submissão dos agentes envolvidos aos disposi�vos legais estabelecidos nesta
Resolução, na legislação vigente e em normas complementares dos cursos da Unilab.

 

Art. 8º O Estágio curricular supervisionado deverá ser desenvolvido obedecendo a carga horária assegurada legalmente e especificada em Projeto Pedagógico de
Curso para sua realização, devendo ser compa�vel com as a�vidades acadêmicas discentes.

 

Art. 9º Atendidos os requisitos legais, a realização das a�vidades de Estágio curricular supervisionado por parte dos discentes não estabelece vínculo
emprega�cio de qualquer natureza.

 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

 

Art. 10. São obje�vos do Estágio Curricular Supervisionado dos cursos de graduação da Unilab:
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I - viabilizar experiências profissionais diversificadas na(s) área(s) de abrangência do curso, por meio de a�vidades planejadas, orientadas e avaliadas,
compreendidas como meios de aprimoramento da formação acadêmica e profissional;

 

II - desenvolver a competência técnico-cien�fica por meio de circunstâncias reais e co�dianas de trabalho;

 

III - possibilitar a formação de profissionais responsáveis e comprome�dos com o desenvolvimento socialmente justo entre os países que compõem a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), por meio do conhecimento compar�lhado e pela troca de experiências técnicas, cien�ficas, ar�s�cas, polí�cas, culturais
e socioambientais; e

 

IV - contribuir para a consolidação de saberes resultantes da análise crí�ca do contexto luso-afro-brasileiro, es�mulando o desenvolvimento da autonomia dos
discentes, como agentes transformadores da realidade.

 

TÍTULO II

DAS CONDIÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO

CAPÍTULO I

DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

 
 

Art. 11. De acordo com o art. 9º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o Estágio Curricular Supervisionado poderá ser oferecido:

 

I - por en�dades jurídicas de direito privado;

 

II - por órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

 

III - por meio dos profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respec�vos conselhos de fiscalização profissional.

 

§  1º A Ins�tuição poderá ser campo de Estágio Curricular Supervisionado.

 

§ 2º  Quando a Unilab figurar como campo de estágio, o preceptor do estagiário poderá ser um servidor técnico-administra�vo em educação lotado na
Universidade, desde que atendidos os requisitos dispostos no art. 9º da Lei nº 11.788, de 2008.

 

CAPÍTULO II

DOS AGENTES

 
 

Art. 12. Estão envolvidos na realização das a�vidades de Estágio Curricular Supervisionado os seguintes agentes:

 

I - estagiário: discente com matrícula a�va em curso de graduação da Unilab, apto a desempenhar as a�vidades de Estágio curricular supervisionado;

 

II - coordenador de curso de graduação, no exercício de suas funções;

 

III - coordenador de estágio: docente da Unilab indicado pelo Colegiado do curso de graduação;

 

IV - orientador de estágio: docente responsável por componente(s) curricular(es) referente(s) ao estágio obrigatório, quando definido no Projeto Pedagógico do
Curso, ou indicado diretamente pelo coordenador de estágio, para os casos de estágio não obrigatório;

 

V - Pró-Reitoria de Graduação da Unilab;

 

VI - Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais da Unilab;

 

VII - Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s da Unilab;

 

VIII - parte concedente: ins�tuição, empresa, órgão ou profissional liberal que receberá o(s) estagiário(s) para a realização das a�vidades descritas no plano de
a�vidades de estágio; e

 

IX - supervisor de estágio: profissional da parte concedente, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso do estagiário, explicitamente
designado para o acompanhamento co�diano in loco das a�vidades de estágio.

 

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

 

Art. 13. Compete ao estagiário:

 

I - manter-se com matrícula a�va em curso de graduação da Unilab durante a vigência do estágio;
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II - par�cipar da elaboração do plano das a�vidades de estágio, em conjunto com o orientador de estágio e com a parte concedente;

 

III - cumprir o estabelecido no plano de a�vidades de estágio;

 

IV - acatar as orientações e decisões do supervisor de estágio e cumprir os horários, as normas e os regulamentos da parte concedente;

 

V - par�cipar das reuniões de orientação, presenciais ou a distância, quando solicitado;

 

VI - apresentar relatórios de a�vidades, nos prazos estabelecidos pelo orientador de estágio, nunca superior a 6 (seis) meses;

 

VII - submeter-se ao processo de avaliação;

 

VIII - comunicar ao orientador de estágio, e, em segunda instância, ao coordenador de estágio, situações ocorridas no decorrer do desenvolvimento das
a�vidades que necessitem de sua interferência; e

 

IX - entregar ao coordenador do estágio, no ato da conclusão do estágio, um documento impresso e uma cópia digital do relatório final.

 

Art. 14. Compete ao coordenador de curso de graduação:

 

I - encaminhar à Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais propostas para estabelecimento de convênios que interessem ao curso; 

 

II - ter e dar ciência ao coordenador e aos orientadores de estágio dos acordos de cooperação vigentes entre a Unilab e as diversas partes concedentes;

 

III - deferir as matrículas dos estagiários nos respec�vos componentes curriculares, em caso de estágio obrigatório, após a formalização da relação de estágio,
encaminhando à Pró-Reitoria de Graduação a documentação comprobatória;

 

IV - par�cipar de reuniões entre os agentes do estágio, presenciais ou a distância, quando solicitado;

 

V - intermediar a relação entre o coordenador e os orientadores de estágio, a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e
Internacionais e Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s no sen�do de facilitar a resolução de eventuais problemas e de aprimorar qualquer dos aspectos rela�vos às
a�vidades de estágio;

 

VI - solicitar do discente estagiário a entrega do relatório impresso e uma cópia digital; e

 

VII - arquivar, por um período de 5 (cinco) anos, as vias originas dos termos de compromisso dos estagiários e os relatórios dos estagiários e, em formato digital,
por período indeterminado.

 

Art. 15. Compete ao coordenador de estágio:

 

I - buscar a�vamente potenciais partes concedentes que interessem ao curso, contatar os responsáveis nas partes concedentes, avaliar as instalações e os
métodos empregados na parte concedente, de acordo com sua adequação aos obje�vos do estágio, e sugerir ao coordenador do curso a celebração de convênios;

 

II - acompanhar o processo de celebração de convênios entre as partes concedentes e a Relações Ins�tucionais e Internacionais, recorrendo sempre que
necessário ao coordenador do curso;

 

III - divulgar as oportunidades de estágio para a comunidade acadêmica;

 

IV - organizar, a cada período le�vo, as oportunidades de estágio, os grupos de discentes estagiários e os docentes orientadores, com o auxílio do coordenador
de curso;

 

V - supervisionar a gestão dos respec�vos orientadores durante a elaboração e execução dos planos de estágio;

 

VI - assinar os termos de compromisso  e homologar os relatórios de a�vidades entregues pelos discentes estagiários, após avaliação pelo respec�vo orientador
de estágio;

 

VII - assessorar as partes concedentes, em especial os supervisores de estágio, sobre o acompanhamento e o desenvolvimento das a�vidades de estágio;

 

VIII - manter reuniões periódicas com os orientadores de estágio e propor alterna�vas para solucionar eventuais dificuldades encontradas no desenvolvimento
das a�vidades de estágio;

 

IX - zelar pelo cumprimento das disposições deste Regulamento e da legislação vigente; e

 

X - encaminhar à coordenação do curso, ao fim de cada período le�vo, as vias originais impressas e assinadas dos termos de compromisso dos estagiários, além
dos relatórios dos estagiários em formato digital.
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§ 1º Na ausência do coordenador de estágio, o coordenador de curso assume, excepcionalmente, as suas competências.

 

§ 2º O coordenador de estágio, após deliberação do colegiado do curso, será portariado pelo ins�tuto a que está vinculado e terá um mandato de 2 (dois) anos,
com direito a recondução.

 

Art. 16. Compete ao orientador de estágio:

 

I - par�cipar da elaboração do plano de a�vidades de estágio, de acordo com os obje�vos expressos do Projeto Pedagógico do Curso e com as especificidades da
parte concedente;

 

II - acompanhar e avaliar de forma con�nua as a�vidades desenvolvidas durante o estágio, por meio de estratégias de interação definidas em conjunto com o
coordenador de estágio para cada caso;

 

III - assessorar o discente estagiário na elaboração de relatórios, projetos, trabalhos e registros de dados referentes às a�vidades de estágio;

 

IV - avaliar os relatórios de a�vidades apresentados pelos discentes estagiários;

 

V - quando se tratar de estágio obrigatório, desenvolver as a�vidades previstas no componente curricular correspondente e atribuir notas à experiência de
estágio, de acordo com os obje�vos fixados no Projeto Pedagógico do Curso para o estágio como um todo e para o componente curricular específico;

 

VI - zelar pelo cumprimento das disposições deste Regulamento e da legislação vigente, em especial evitando que o estagiário preste serviços em desacordo com
o plano de a�vidades de estágio, ou em local insalubre que coloque em risco sua integridade; e

 

VII - comunicar ao coordenador de estágio, e, em segunda instância, ao coordenador do curso, situações ocorridas no decorrer do desenvolvimento das
a�vidades que necessitem de sua interferência.

 

Art. 17. Compete à Pró-Reitoria de Graduação:

 

I - norma�zar as a�vidades de Estágio curricular supervisionado e elaborar a polí�ca ins�tucional de estágio;

 

II - assessorar os coordenadores de cursos, coordenadores de estágio e orientadores de estágio em todas as questões referentes ao Estágio curricular
supervisionado, obrigatório e não obrigatório;

 

III - orientar os discentes quanto aos procedimentos que envolvam a realização do Estágio curricular supervisionado;

 

IV - supervisionar a prá�ca de estágio no âmbito da Unilab, zelando pelo cumprimento deste Regulamento e da legislação vigente, e tomando as providências
cabíveis quando forem constatadas eventuais irregularidades; e

 

V - manter permanente contato com todos os agentes envolvidos, de modo a estabelecer um procedimento de avaliação con�nua de todos os aspectos rela�vos
à prá�ca de estágio, com vistas ao aprimoramento do processo.

 

Art. 18. Compete à Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais:

 

I - arquivar via original dos convênios firmados entre a Unilab e as partes concedentes;

 

II - celebrar convênios entre a Unilab e as partes concedentes, no Brasil e no exterior, por inicia�va própria ou por solicitação dos demais agentes de estágio;

 

III - manter, semestralmente, informada a comunidade universitária e os demais agentes de estágio quanto aos convênios celebrados; e

 

IV - acompanhar a validade do convênio de estágio e zelar por sua renovação antes do término do período de vigência.

 

Art. 19. Compete à Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s providenciar a contratação de seguro contra acidentes pessoais para os estagiários, quando
se tratar de estágio obrigatório.

 

Art. 20. Compete à parte concedente:

 

I - celebrar convênio com a Unilab, em caso de oferta frequente de oportunidades de estágio ou quando as oportunidades de estágio forem realizadas no
exterior;

 

II - firmar termo de compromisso com a Unilab e com o estagiário;

 

III - designar um funcionário ou servidor, conforme o caso, para realizar a supervisão local e co�diana do estagiário;

 

IV - par�cipar da elaboração do plano de a�vidades de estágio, explicitando suas especificidades, condições e métodos de atuação;

 

V - providenciar apólice de seguro contra acidentes pessoais para os estagiários, exceto nos casos em que o seguro seja assumido pela Unilab;
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VI - manter à disposição da fiscalização os documentos que comprovam a realização do estágio;

 

VII - encaminhar  à  Unilab  termo  de  rescisão  do  estágio,  sempre  que  ocorrer  desligamento  do estagiário; e

 

VIII - observar criteriosamente o cumprimento da legislação aplicável.

 

Art. 21. Compete ao supervisor de estágio:

 

I - receber o coordenador ou o orientador de estágio, sempre que necessário;

 

II - receber o(s) estagiário(s), em data previamente marcada, para o início formal do estágio; e

 

III - supervisionar o cumprimento do plano de a�vidades de estágio, orientando co�dianamente o discente estagiário no desenvolvimento das a�vidades
previstas e avaliando con�nuamente sua execução.

 

CAPÍTULO IV

DOS DISPOSITIVOS LEGAIS

Seção I

Do Termo de Compromisso

 
 

Art. 22. Independentemente da modalidade de Estágio Curricular Supervisionado pretendida, é pressuposta, para sua realização, a formalização de termo de
compromisso entre o discente ou seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluto ou rela�vamente incapaz, e a concedente de estágio.

 

§ 1º O termo de compromisso des�nado à formalização de Estágio Curricular Supervisionado obrigatório deverá conter:

 

I - dados do(a) estudante estagiário(a);

 

II - dados do(a) professor(a) orientador(a) e/ou coordenador(a) de estágio;

 

III - menção de que o estágio não acarretará vínculo emprega�cio;

 

IV - definição do valor mensal da bolsa, quando houver, e descanso anual;

 

V - jornada semanal e carga horária diária, conforme o Projeto Pedagógico do Curso e/ou os termos dos convênios estabelecidos para cada Curso de Graduação;
e

 

VI - seguro contra acidentes pessoais, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.788,  de 2008.

 

§ 2º O termo de compromisso des�nado à formalização de Estágio Curricular Supervisionado não obrigatório será fornecido pela parte concedente.

 

Seção II

Do Plano de Estágio

 

Art. 23. O plano de estágio, independente da modalidade do estágio pretendida, é parte integrante do termo de compromisso citado no art. 22.

 

Parágrafo único. Para realização de Estágio Curricular Supervisionado, o plano de estágio deverá ser apresentado conforme formulário próprio disponibilizado
pela Prograd, com obje�vo de garan�r a realização das a�vidades nos termos do art. 8º, desde que aprovado pelas instâncias responsáveis da Unilab e da parte concedente.
No plano estarão con�dos os seguintes pontos:

 

I - obje�vos;  

 

II - a�vidades previstas;

 

III - período (início e término do estágio);

 

IV - horário do estágio;

 

V - local e caracterização da Ins�tuição/Empresa que receberá o a) estagiário(a); e

 

VI - nome do orientador de estágio.

 

Seção III
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Do Seguro

 

Art. 24. A cópia da apólice de seguro contratada em favor do discente estagiário, independente da modalidade de estágio pretendida, é parte integrante do
termo de compromisso citado no art. 22.

 

§ 1º Nos casos de Estágio Curricular Supervisionado obrigatório, a Unilab contratará apólice de seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários, cuja
cópia será anexada ao termo de compromisso.

 

§ 2º Para realização de Estágio Curricular Supervisionado não obrigatório, a responsabilidade pela contratação de apólice de seguro contra acidentes pessoais
em favor do estagiário é da parte concedente ou do agente de integração, que deverão fornecer cópia do documento como parte integrante do termo de compromisso.

 

Seção IV

Da Carga Horária

 

Art. 25. Quando o Estágio Curricular Supervisionado obrigatório es�ver previsto nas diretrizes curriculares nacionais ou no Projeto Pedagógico, caberá ao curso
definir, em sua matriz curricular, a carga horária des�nada para o desenvolvimento das a�vidades, observando a legislação vigente e as normas da Universidade.

 

Art. 26. Os estágios supervisionados obrigatórios devem ser realizados, preferencialmente, durante o período le�vo regular.

 

Art. 27. A jornada de a�vidade do discente estagiário, definida entre as partes e expressa no Termo de Compromisso apresentado aos órgãos competentes,
deverá ser preferencialmente compa�vel com o horário do curso do discente na Unilab, podendo ser cumprida das seguintes maneiras:

 

I - até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais; e

 

II - 40 (quarenta) horas semanais, excepcionalmente, para os cursos que alternam teoria e prá�ca, nos momentos em que não es�verem programadas aulas
presenciais (neste caso, se dará apenas quando o Estágio Curricular Supervisionado for incluído no Projeto Pedagógico do Curso, mediante o § 1º do art. 7º da Lei nº 11.788, de
2008).

 

Art. 28. O período de duração do Estágio Curricular Supervisionado não obrigatório será de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado, conforme regulamentação
de cada curso, desde que não exceda 2 (dois) anos de duração.

 

§ 1º Para prorrogação do estágio, o discente estagiário deverá apresentar termo adi�vo ao termo de compromisso, antes do término de vigência do estágio.

 

§ 2º O termo adi�vo deverá ser entregue acompanhado do plano de estágio referente ao novo período, bem como do relatório de a�vidade referente ao
período anterior.

 

 § 3º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado
preferencialmente durante suas férias escolares, conforme os termos do art. 13. da Lei nº 11.788, de 2008.

 

Seção V

Dos relatórios de a�vidades

 
 

Art. 29. A realização do Estágio Curricular Supervisionado exige a entrega de relatórios ao final de cada período le�vo.

 

Parágrafo único. Os modelos para apresentação dos relatórios de a�vidades de Estágio Curricular Supervisionado constam nos anexos desta resolução.

 

Art. 30. Os relatórios elaborados pelo discente estagiário, sob supervisão do orientador de estágio, deverão ser homologados pelo coordenador das a�vidades
de estágio e encaminhados à Coordenação do Curso para registro e finalização dos trâmites.

 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO

 

Art. 31. A orientação do estágio compreende o acompanhamento do discente estagiário no desenvolvimento das suas a�vidades, considerando as normas desta
Resolução e o plano de estágio proposto.

 

Parágrafo único. Apenas podem ser orientadores de estágio docentes da Unilab, conforme sua área de formação, e preferencialmente com experiências
profissionais relacionadas ao campo de desenvolvimento das a�vidades do estagiário.

 

Art. 32. A orientação do estágio deverá ser feita por meio de um conjunto de estratégias de interação entre o orientador de estágio e o discente estagiário, sob a
supervisão do coordenador de estágio, bem como entre o orientador de estágio e o supervisor de estágio indicado pela parte concedente, incluindo, mas não se limitando a:

 

I - encontros presenciais periódicos individuais;

 

II - reuniões presenciais periódicas com um grupo de estagiários;
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III - visitas programadas às partes concedentes;

 

IV - comunicação telefônica; e

 

V - comunicação eletrônica, por meio de correio eletrônico individual ou cole�vo, mensagens individuais ou cole�vas via sistema acadêmico, mensagens
individuais ou fóruns em ambiente de aprendizagem virtual, mensagens individuais ou grupos e comunidades em redes sociais, videochamada, videoconferência ou outras
formas de interação eletrônica.

 

Art. 33. O coordenador das a�vidades de estágio deverá dispor de até 4(quatro) horas semanais para desempenhar suas atribuições, conforme regulamentação
específica.

 

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO

 

Art. 34. A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado é um processo permanente que pressupõe a par�cipação de todos os agentes envolvidos na sua
realização.

 

Art. 35. O discente estagiário será avaliado pelo Supervisor, pelo orientador, e pelo coordenador de estágio, observando:

 

I - os procedimentos previstos nesta Resolução, nos Projetos Pedagógicos de Curso e em normas complementares;

 

II - o desenvolvimento das a�vidades pelo discente estagiário em consonância com o plano de estágio apresentado;

 

III - a conduta do discente estagiário, em aspectos como: responsabilidade, é�ca, compromisso, entre outros; e

 

IV - a análise dos relatórios, conforme o caso.

 

Art. 36. A avaliação do Estágio Curricular Supervisionado obrigatório realizado no exterior compreenderá principalmente a avaliação do relatório final e
comprovantes apresentados pelo discente estagiário, tais como: cer�ficados e declarações, acompanhados da sua tradução juramentada, quando necessário, conforme
disposi�vos legais.

 

Art. 37. No Estágio curricular supervisionado obrigatório, em caso de reprovação, o discente deverá cursar novamente o componente curricular, apresentando
novo plano de estágio.

 
 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 38. A realização de estágios, nos termos desta Resolução e da legislação vigente, aplica-se também aos alunos estrangeiros com matrícula a�va na Unilab,
observado o prazo de validade do visto temporário de estudante, de acordo com o art. 4º da Lei nº 11.788, de 2008.

 

Art. 39. O encerramento do Estágio curricular supervisionado é concomitante ao término do prazo programado para a realização do mesmo ou poderá ocorrer
devido às seguintes situações:

 

I - concluído o curso de graduação;

 

II - por trancamento total, transferência ou abandono do curso de graduação;

 

III - a pedido do discente estagiário, devidamente jus�ficado;

 

IV - por inicia�va da Unilab ou da parte concedente, com a devida jus�fica�va;

 

V - por desobediência, de algum dos agentes, às cláusulas do termo de compromisso; ou

 

VI - por falta injus�ficada do estagiário por 3 (três) dias consecu�vos ou 5 (cinco) dias intercalados no

mês.

 

Art. 40. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação, ouvindo-se os respec�vos órgãos responsáveis, quando necessário.

 

Art. 41. Ficam revogadas a Resolução nº 15/2016/CONSUNI, de 22 de julho de 2016, e a Resolução nº 15/2017/CONSUNI, de 27 de junho de 2017.

 

Art. 42. Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2021.
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ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 11/06/2021, às
15:06, 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 0291135 e o código CRC E35E7152.

 

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021

 

PLANO DE ATIVIDADES

 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

 

INSTITUTO DE XXXXXXXXXXX – XXXXX

CURSO XXXXXXXXXXXXX

 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO XX - PLANO DE ATIVIDADES

ESTUDANTE: ____________________________________________________________________________                                                                                                                           
               

INSTITUIÇÃO DO ESTÁGIO:                                                                                                                                              

 

OBJETIVOS:

Elencar os obje�vos de acordo com a ementa proposta para a disciplina

1. ______________________________________________________________________________________                                                                                                                       
                                     

2. ______________________________________________________________________________________                                                                                                                       
                                   

3. ______________________________________________________________________________________                                                                                                                       
                                      

4. ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                             

5. ______________________________________________________________________________________                                                                                                                       
                                    

 

ATIVIDADES:

Semana A�vidade

1ª                                                                                                                                                                                                                                                 

2ª  

3ª  

4ª  

5ª  

6ª  

7ª  

8ª  

9ª  

10ª  

11ª  

12ª  

13ª  

14ª  

15ª  

 

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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AVALIAÇÃO:

Cumprimento das a�vidades de estágio e desempenho no planejamento e condução das aulas.

 

 

________________________________________

 Estagiário(a)

 

________________________________________

Professor(a) orientador(a)

 

 

 

ANEXO II À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021

 

FREQUÊNCIA

 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

 

INSTITUTO DE XXXXXXXXXXX – XXXXX

CURSO XXXXXXXXXXXXX

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO XXX

PROFESSOR(A): ______________________________________________________________________                                                                                   

ESTAGIÁRIO (A):                                                                                                                                                         

INSTITUIÇÃO DE ESTÁGIO:                                                                                                                                        

 

FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO

 

Data A�vidade
Assinatura do(a) Professor(a) Regente
ou Profissional Supervisor(a) das
a�vidades

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ANEXO III À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021

 

INSTRUMENTAL DE PLANO DE AULA

 

(Exclusivo para cursos de Licenciatura)
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1. IDENTIFICAÇÃO                                                                                                          

Estudante(s):                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2. PLANO

Obje�vos Conteúdo programá�co Recursos

 

                                                                         
           

 

 

                                                                                       
     

                
                                                          

 

3. PROCEDIMENTOS

Introdução Desenvolvimento Conclusão

Momento 1:

                                                            

Momento 2:

 

Momento 3:

                                                                                      

Momento 4:

 

Momento 5:

                                                                          

 

4. AVALIAÇÃO

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

5. INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

ANEXO IV À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021

 

INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO DE REGÊNCIA

(Exclusivo para cursos de Licenciatura)

 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

INSTITUTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURSO DE LICENCIATURA EM XXXXXXX

 

Escola:                                                                                                                                                                  

Professor (a) Regente:

Estagiários (as):

Disciplina/Habilitação:                                                                                                                                                                                  

 Série / turma em que estagiou: 

 

 

Prezado (a) professor (a),

Para os itens apresentados abaixo, atribua as seguintes pontuações:

 

            1 a 3: Ruim;                     4 a 6: Regular;                 7 e 8: Bom;              9 e 10: Ó�mo                                                                                               
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Itens a serem avaliados
Regência 01

Data:

Regência 02

Data:

Regência 03

Data:

Regência 04

Data:
Média

1. Introduz a aula apresentando o tema e os obje�vos.      

2. Contextualiza o conteúdo.      

3. U�liza exemplos variados a fim de esclarecer a definição dos conceitos trabalhados.      

4. Demonstra segurança na exposição dos conteúdos.      

5. U�liza linguagem clara e correta.      

6. Cumpriu todos os obje�vos propostos no plano de aula.      

7. Propôs a�vidade para os estudantes.      

8. A a�vidade proposta foi bem elaborada.      

9. Demonstra segurança diante dos alunos.      

10. Fez o encerramento da aula.      

Total de pontos      

 

Caso haja alguma observação específica, registrá-la no espaço abaixo:

 

 

____________________________________________

Assinatura do(a) Professor(a) Regente

 

 

 

ANEXO V À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021

 

MODELO GERAL DE RELATÓRIO FINAL

 

[inicio capa]

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

INSTITUTO XXXXXXXXXXXXX – XXXXXX

CURSO DE XXXXXXXXXXX

ESTÁGIO XXXX

 

AUTOR (A)

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

 

REDENÇÃO – CEARÁ

(ANO)

 

[fim capa]

 

 

[início folha assinatura orientador]

AUTOR(A)

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

 

Relatório apresentado ao Curso de XXXXXXX, vinculado ao Ins�tuto de XXXXXXXXX da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira como requisito
parcial para aprovação na disciplina Estágio Supervisionado XXXXX.

 

 

Aprovado em __ / __ / ___
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____________________________________________

Profa. Dr(a). XXXXXXXXXX –

Professor(a) Orientador(a)

REDENÇÃO – CEARÁ – (ANO)

[Fim da folha assinatura orientador]

 

[Início folha dedicatória - opcional]

 

Texto dedicatória

 

[Fim folha dedicatória - opcional]

 

 

[Início folha de Epígrafe - opcional]

 

Texto Epígrafe

 

[Fim folha de Epígrafe - opcional]

 

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... xx

2 DESENVOLVIMENTO............................................................................... xx

3 CONCLUSÕES.......................................................................................... xx

4 REFERÊNCIAS......................................................................................... xx

5 APÊNDICES.............................................................................................. xx

6 ANEXOS.................................................................................................... xx

 

1. INTRODUÇÃO

Epígrafe

Na introdução devem constar informações acerca do conteúdo do relatório como um todo, situado à luz da compreensão que temos sobre estágio curricular supervisionado.
Assim, a introdução deve responder a questões fundamentais:

O quê? Para responder esta pergunta os estagiários deverão situar o relatório como uma construção realizada a par�r das a�vidades do componente curricular de
Estágio, do curso ao qual se vincula, apontando os seus elementos cons�tuintes;

Por quê? Para responder a esta pergunta os estagiários deverão jus�ficar a importância da produção do relatório no contexto da formação inicial de professores nas
licenciaturas ou de profissionais em bacharelado. Para isso, as referências teóricas estudadas no componente de Estágio, que iluminam e fundamentam o conjunto de
a�vidades, são fundamentais.

Como? Para responder a esta pergunta os estagiários deverão apontar todo o percurso realizado no decorrer do estágio, entre a universidade e a ins�tuição/campo de
estágio (escola, empresa, ONG, etc.), considerando desde os estudos teóricos e reflexões sobre o estágio como componente curricular da formação profissional,
culminando com a produção do relatório. Para este ponto, considerar as orientações recebidas dos(as) professores(as) orientadores no início da componente acerca do
planejamento das a�vidades de estágio, sua materialização e resultados.

Para quê? Para responder a esta pergunta os estagiários deverão apontar os obje�vos de seus relatórios, ou seja, o que se deseja alcançar com esta produção.

 

2. DESENVOLVIMENTO

 

O desenvolvimento será construído a par�r do movimento proposto no programa do componente de Estágio, ar�culando as a�vidades realizadas na universidade e as
a�vidades realizadas no contexto das ins�tuições-campo, respeitando as especificidades deste componente curricular nos diversos cursos de graduação da Unilab.

 

3. CONCLUSÃO

 

Na conclusão, os estagiários deverão apresentar as aprendizagens construídas através da vivência do estágio nas ins�tuições/campo.  Para tanto, é necessário retomar os
pontos apresentados no desenvolvimento e elencar aquilo que foi aprendido.

 

REFERÊNCIAS

 

Nesse trecho do relatório os estagiários devem apresentar a listagem das obras consultadas para a composição das análises realizadas ao longo do texto. As normas de
elaboração das referências devem seguir a ABNT.

 

APÊNDICES

 

Nessa parte do relatório, devem ser disponibilizados produtos da autoria do(a) estagiário(a), como: fotografias, plano de trabalho, planos de aula, entre outros.
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ANEXOS

 

Nessa parte do relatório, devem ser disponibilizadas documentos, como  frequências de Estágio, fichas de avaliação da regência, termo de cessão de imagem assinado pela
ins�tuição, entre outros.

 

 

 

ANEXO VI À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021

 

MODELO DE TERMO DE CESSÃO - DIREITO DE USO DE IMAGEM

 

TERMO DE CESSÃO - DIREITO DE USO DE IMAGEM

 

 

Eu, _________________________________________________________________, CPF nº._________________ e RG nº. __________________, exercendo a função de
Diretor na Ins�tuição  _________________________________________ – no município de ______________ /____________/ Brasil, autorizo a u�lização de imagens
registradas a par�r das a�vidades do estágio curricular supervisionado do Curso de XXXXXXXXXXXXXX da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
- Unilab, com a finalidade de integrar o relatório de Estágio do citado curso. Tal concessão, o faço sem qualquer onerosidade, ou seja, de forma gratuita.

 

Redenção, ____ de ________________ de 2020.

 

 

__________________________________

Assinatura / carimbo

 

 

ANEXO VII À RESOLUÇÃO CONSEPE/UNILAB Nº 87, DE 10 DE JUNHO DE 2021

 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

 

 

Firmam o presente Termo de Compromisso para realização de estágio obrigatório a PARTECONCEDENTE, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO (representada pelo (a) COORDENADOR(A)
DE ESTÁGIO),   e   o(a) DISCENTE ESTAGIÁRIO(A), todos abaixo iden�ficados, ficando estabelecido:

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Nome: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)
 

CNPJ: 12.397.930/001-00

Endereço: Avenida da Abolição, nº 3

Cidade/Estado: Redenção / Ceará CEP: XXXXXXXXXX

Representante legal: XXXXXXXXXXX Cargo: Reitor

SIAPE: XXXXXX TEL: (XX) XXXXXXXXX

Email: : gabinete.reitoria@unilab.edu.br

COORDENADOR(A) DE ESTÁGIO

Nome: SIAPE:

Email:

DISCENTE(S) ESTAGIÁRIOS(AS)

Nome:

Curso:

Matrícula: CPF:

E-mail: TEL: (           )

Endereço:

Cidade/Estado: CEP:

mailto:gabinete.reitoria@unilab.edu.br
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PARTE CONCEDENTE

Nome: CNPJ:

Endereço:

Cidade/Estado: CEP:

Repres. legal: Cargo:

Email: TEL: (           )

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA:

 

O obje�vo do presente compromisso é possibilitar ao estudante universitário, na qualidade de DISCENTE ESTAGIÁRIO (A), o aprendizado de competências próprias da a�vidade
profissional e a contextualização curricular, a experiência prá�ca na linha de formação nas dependências da PARTE CONCEDENTE, nos termos do da Lei nº 11.788, de 25 de
setembrode 2008, bem como as cláusulas constantes do Convênio celebrado entre a PARTE CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

 

CLÁUSULA SEGUNDA:

 

Fica compromissado entre as partes que:

1. As a�vidades de estágio a serem cumpridas pelo (a) DISCENTE ESTAGIÁRIO (A) serãodesenvolvidas por ( ) horas diárias, totalizando ( ) horas por semana;

2. A jornada de a�vidade de estágio deverá compa�bilizar-se com o horário escolar do ESTAGIÁRIO(A) e com o horário da PARTE CONCEDENTE;

3. Em períodos de avaliação na INSTITUIÇÃO DE ENSINO, a carga horária do estágio seráreduzida pelo menos à metade;

4. Fica assegurado ao(à) ESTAGIÁRIO(A), sempre que o estágio tenha duração igual ousuperior a 01 (um) ano, período de 30 (trinta) dias de recesso de estágio, a ser gozado
preferencialmente durante suas férias escolares;

5. Este Termo de Compromisso de Estágio terá vigência máxima de dois (02) anos, podendo ser rescindindo a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicado
escrito com antecedência mínima de 15 ( quinze) dias.

 

CLÁUSULA TERCEIRA:

 

No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá à PARTE CONCEDENTE:

1. Zelar pelo cumprimento do presente Termo de Compromisso de Estágio, celebrado entre a PARTE CONCEDENTE e a UNILAB, sob pena de cancelamento do estágio;

2. Proporcionar ao(à) DISCENTE ESTAGIÁRIO(A) a�vidade de aprendizagem social, profissional e cultural, compa�veis com sua formação profissional, conforme
estabelecido no plano de a�vidades;

3. Proporcionar ao(à) DISCENTE ESTAGIÁRIO(A) condições de treinamento prá�co e de relacionamento humano;

4. Proporcionar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio;

5. Indicar representante da PARTE CONCEDENTE, para acompanhar e supervisionar as a�vidades executadas no decorrer do estágio e a avaliação final do(a) DISCENTE
ESTAGIÁRIO(A);

6. Fornecer a UNILAB declaração de cumprimento de estágio da carga horária cumprida.

7. Permi�r que o início das a�vidades do Estágio ocorra somente após a formalização do presente Termo de Compromisso de Estágio, devidamente assinado pelas partes.

 

CLÁSULA QUARTA:

 

No desenvolvimento do estágio caberá ao(à) ESTAGIÁRIO(A):

1. Cumprir a programação estabelecida para seu estágio;

2. Obedecer às   normas   estabelecidas   pela   PARTE CONCEDENTE,   resguardando o cumprimento das mesmas, em consonância com a é�ca e os bons costumes
necessários ao desempenho das a�vidades do Estágio, preservando o sigilo e a confidencialidade das informações a que �ver acesso;

3. Zelar pelos instrumentos, equipamentos, materiais e instalações da PARTE CONCEDENTE, que lhe forem confiados;

4. Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar sempre que solicitado pela PARTE CONCEDENTE;

5. Informar, imediatamente, à PARTE CONCEDENTE qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento de matrícula, abandono, conclusão do curso ou
transferência para outra Ins�tuição de Ensino, dentre outras.

6. Responder por eventual dano de ordem material e imaterial, decorrente de dolo ou culpa, e nos casos previstos em lei, que causar em face do patrimônio, servidor ou
usuário da PARTE CONCEDENTE, bem como em virtude do descumprimento das suas normas ou das cláusulas constantes do presente Termo de Compromisso de
Estágio.

7. Comunicar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO fato relevante sobre seu estágio;

8. Elaborar em conjunto com a PARTE CONCEDENTE e o ORIENTADOR DE ESTÁGIO, para posterior análise da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, relatório de a�vidades na forma
estabelecida (prazo não superior a 06 meses).

 

CLÁSULA QUINTA:

 

No desenvolvimento do estágio caberá à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

1. Indicar professor orientador para acompanhar e supervisionar as a�vidades executadas no decorrer do estágio e a avaliação final do(a) ESTAGIÁRIO(A).

2. Elaborar, junto com a PARTE CONCEDENTE e o(a) ESTAGIÁRIO(A), o plano de a�vidades do estágio, o qual deverá ser incorporado a este Termo de Compromisso.
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CLÁUSULA SEXTA:

Nos termos do ar�go 12 da Lei 11.788/2008, o presente estágio:

1. ( x ) Não haverá remuneração;

2. (    ) Serão concedidos, mensalmente, ao DISCENTE ESTAGIÁRIO o valor de R$(                    ) referentes a:

(   ) bolsa de R$ ____________ ( ____________________________________ );

(   ) auxílio-transporte de R$ ___________(___________________________ );

(   ) outros R$ ___________(                                                               ).

 

CLÁUSULA SÉTIMA:

 

De acordo com o parágrafo único, do ar�go 9º, da Lei 11.788/2008, por se tratar de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro contra acidentes
pessoais poderá, alterna�vamente, ser assumida pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ao qual o(a) discente(a) está vinculado. Neste termo, o seguro será de responsabilidade da(o):

1. ( x ) Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB);

2. (   ) Órgão/Empresa concedente.

Parágrafo Único: Na vigência regular do presente Termo de Compromisso, o (a) DISCENTE ESTAGIÁRIO(A) estará incluído(a) na cobertura de seguro contra acidentes pessoais
proporcionada pela Apólice nº 15509820000773 da Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL, anexa a este documento.

 

CLÁUSULA OITAVA:

 

Cons�tuem-se mo�vo para a interrupção automá�ca do presente Termo de Compromisso de Estágio:

1. Conclusão do Curso de Graduação;

2. Trancamento Total, Transferência ou Abandono de Curso de Graduação;

3. A pedido do DISCENTE ESTAGIÁRIO, desde que devidamente jus�ficado;

4. Por inicia�va da UNILAB ou da PARTE CONCEDENTE, com a devida jus�fica�va;

5. Por desobediência de algum dos agentes às cláusulas do Termo de Compromisso.

 

CLÁUSULA NONA:

 

O presente estágio não acarretará vínculo emprega�cio de qualquer natureza entre o(a) ESTAGIÁRIO(A) e o(a) CONCEDENTE, nos termos do que dispõe o Ar�go 3º da Lei nº
11.788/2008.

 

                                                                                             

CLÁUSULA DÉCIMA:

 

De comum acordo, as partes elegem o Foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Ceará, em Fortaleza, para resolver questões oriundas do presente  instrumento.

Por estarem assim ajustadas e compromissadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias.

 

 

Redenção - CE, XX de XXXX de (ANO)

 

 

___________________________________________________

Assinatura – Discente Estagiário(a)

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura – Parte Concedente

 

 

_________________________________________________________________ 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

Coordenação de Estágio
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Referência: Processo nº 23282.003480/2016-12 SEI nº 0291135


