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

  

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR CONSUNI/UNILAB Nº 5, DE 17 DE JUNHO DE 2021

  

Reconhece a Fazenda Experimental Piroás
(FEP) como Órgão Complementar vinculado
ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural
(IDR) 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 73ª sessão ordinária, realizada no
dia 17 de junho de 2021, considerando o processo nº 23282.407405/2020-11,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Reconhecer a Fazenda Experimental Piroás (FEP) como Órgão Complementar
vinculado ao Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

 

Art. 2º A Fazenda Experimental Piroás tem como missão contribuir com a formação
discente no âmbito do IDR e tem seus valores focados na sustentabilidade, na agricultura de base
ecológica e na agrobiodiversidade.

 

Art. 3º A Fazenda Experimental Piroás tem por finalidade:

 

I - apoiar às a�vidades do IDR na formação de recursos humanos;

 

II - sediar a realização de a�vidades de pesquisa, ensino e extensão;
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III - apoiar demais unidades acadêmicas da Unilab em suas a�vidades didá�co-cien�ficas e
no desenvolvimento ins�tucional; e

 

IV - exercer a�vidades de natureza acadêmica em harmonia com os princípios da
agricultura orgânica e agroecológica.

 

Art. 4º A Fazenda Experimental Piroás tem a estrutura organizacional a seguir:

 

I - conselho gestor;

 

II - gerente; e

 

III - vice-gerente.

 

Art. 5º Cabe à Fazenda Experimental Piroás dar suporte às a�vidades regulares de ensino,
pesquisa e extensão, condições de ofertas de estágios mediante disponibilidade, cursos e a�vidades de
qualificação para alunos, servidores da Unilab e outros interessados da comunidade.

 

§ 1º O Conselho Gestor analisará, de forma preferencial, projetos e outras a�vidades
devidamente registrados nas instâncias competentes da Unilab.

 

§ 2º Os projetos e outras a�vidades a serem desenvolvidas na FEP devem seguir as normas
da fazenda.

 

§ 3º O ônus financeiro das a�vidades de pesquisa e extensão correrão por conta dos
proponentes.

 

Art. 6º A prestação de serviços à comunidade, bem como a des�nação e ou
comercialização de produtos da Fazenda Experimental Piroás, será disciplinada pelo Conselho Gestor.

 

Parágrafo único. As ações de comercialização e reinves�mento de produtos originados da
Fazenda Experimental Piroás serão efetuadas mediante resolução própria emi�da por órgão competente.

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2021.

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 21/06/2021, às 11:32, 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 0294246 e
o código CRC 4B482188.
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