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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 247, DE 27 DE JULHO DE 2021

  

Dispõe sobre a atualização nos
procedimentos para afastamento da sede e
do País e concessão de diárias e passagens
em viagens nacionais e internacionais, no
interesse da Administração, no âmbito da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab.

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 o disposto nos arts. 58 e 59 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no
Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, no Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, no
Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 e, no que couber, o disposto na Portaria MEC nº 204, de 6
de fevereiro de 2020;

Considerando o que consta nos autos do Processo 23282.40041/2020-31, resolve:

 

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria regulamenta, no âmbito da Unilab, os procedimentos rela�vos à
autorização de afastamento da sede e do País e à concessão de diárias e passagens, nacionais e
internacionais, realizados no interesse da Administração Pública.

 

CAPÍTULO II

SISTEMA

Art. 2º Todas as viagens, no interesse da Administração, devem ser registradas no Sistema
de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, mesmo nos casos de afastamento sem ônus ou com ônus
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limitado.

Parágrafo único. A operacionalização do SCDP será realizada por servidores da Unilab
formalmente designados, sendo permi�da, em casos excepcionais, a atuação de terceirizados apenas no
perfil de solicitante de viagem, sob a autorização expressa do �tular da unidade solicitante, devendo-se
observar a existência de previsão para a execução de tal a�vidade.

 

Art. 3º Qualquer demanda referente a cadastro ou exclusão de usuários, alteração de perfil
ou atualização de dados cadastrais no SCDP deverá ser dirigida ao setor de diárias e passagens pelas
unidades solicitantes, com o envio dos atos legais, se for o caso.

§ 1º As solicitações deverão ser encaminhadas ao setor de diárias e passagens, conforme
formulário "Solicitação de Cadastro no SCDP", via Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

§ 2º Para autorização de que trata o parágrafo único do art. 2º, além do formulário de
solicitação de cadastro, a autoridade máxima da unidade solicitante deverá encaminhar o formulário
"Termo de Responsabilidade de Acesso ao SCDP" devidamente preenchido ao setor de diárias e
passagens, via SEI.

 

Art. 4º A tramitação rela�va aos processos des�nados à concessão de diárias e à emissão
de passagens ocorrerá por meio de dois sistemas dis�ntos: o SEI e o SCDP. As solicitações em ambos os
sistemas devem iden�ficar claramente a finalidade pública da a�vidade, a relevância da missão e da
par�cipação do proposto.

 

CAPÍTULO III

DEFINIÇÕES

Art. 5º Para fins desta Portaria, consideram-se:

I - proposta de concessão de diárias e passagens - PCDP: proposta cadastrada no SCDP, em
que deverão constar os dados do proposto, as informações do deslocamento, as jus�fica�vas da missão,
os documentos comprobatórios da demanda e os dados financeiros;

II - proposto: aquele que realizará o afastamento a serviço, nacional ou internacional, no
interesse da Administração Pública, o qual se responsabilizará pela fidelidade das informações fornecidas;

III - solicitante de viagem: servidor designado, no âmbito de cada unidade solicitante,
responsável pela conferência e inclusão no SCDP de todas as informações rela�vas ao cadastramento da
solicitação, da alteração, do cancelamento, da antecipação, da prorrogação, da complementação e da
prestação de contas da viagem;

IV - solicitante de passagem: servidor responsável por realizar a cotação de preços,
conforme as jus�fica�vas e demandas do solicitante de viagem, de voos nacionais e internacionais, bem
como efetuar a reserva de passagem em conformidade com a legislação, encaminhar para aprovação
superior e acompanhar a emissão do(s) bilhete(s);

V - proponente: responsável pela avaliação da indicação do proposto e da per�nência da
missão, bem como pela ponderação da análise de custo-bene�cio e aprovação tanto da viagem quanto
da prestação de contas no SCDP;

VI - autoridade superior: autoridade responsável pela aprovação das viagens que
apresentam algum �po de restrição;

VII - ministro/dirigente: autoridade responsável pela aprovação das viagens internacionais;

VIII - ordenador de despesas: autoridade nomeada como tal, inves�da de competência
legal para autorizar ou rejeitar a emissão de empenho e o pagamento da despesa prevista na PCDP, em
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conformidade com a legislação e as aprovações superiores;

IX - viagem urgente: solicitação encaminhada fora do prazo regimental necessário para
garan�r que a reserva dos trechos e a solicitação de diárias no SCDP ocorra com antecedência mínima de
15 (quinze) dias da data de par�da.

 

Art. 6º Devem ser considerados, sem prejuízo dos demais definidos no SCDP, os seguintes
perfis de propostos:

I - servidor: pessoa legalmente inves�da em cargo público em exercício na Unilab;

II - servidor convidado: pessoa legalmente inves�da em cargo público em exercício em
outro órgão do Poder Execu�vo federal;

III - colaborador eventual: pessoa �sica sem vínculo com a Administração Pública que lhe
presta algum �po de serviço, em caráter eventual e sem remuneração, fazendo jus, quando cabível, ao
recebimento de passagens e diárias, para gastos com transporte e estada que assumir em decorrência do
serviço desempenhado, sem qualquer caráter emprega�cio;

IV - servidor de outros poderes ou esferas - SEPE: servidor público não integrante do Poder
Execu�vo federal, podendo ser ocupante de cargo ou emprego público na administração direta ou
indireta dos demais Poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive integrantes
dos quadros de suas agências, autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia
mista;

V - não servidor/outros: pessoa sem vínculo com a Administração Pública ou sem CPF.
Abrange estrangeiros, indígenas e outros com respaldo legal; e

VI - não servidor/dependente: dependente legal de servidor público em processo de
remoção com direito à passagem.

 

CAPÍTULO IV

FLUXO

Art. 7º A autorização de afastamento e a concessão de diárias e passagens para
servidores legalmente inves�dos em cargo público em exercício na Unilab observará as seguintes etapas:

I - para deslocamentos dentro do território nacional:

a) solicitação de autorização para afastamento: no SEI, o proposto encaminha pedido
jus�ficado de afastamento no País para manifestação da chefia imediata e ciência da chefia da macro
unidade, no �po de processo "Pessoal: Afastamento no País";

b) análise de conformidade: a área técnica competente de gestão de pessoas realiza os
procedimentos internos de análise;

c) manifestação sobre o afastamento: a autoridade responsável de gestão de pessoas
manifesta-se sobre o afastamento;

d) análise de conformidade: o setor de diárias e passagens realiza os procedimentos
internos de análise da documentação rela�va à solicitação de diárias e passagens;

e) análise preliminar de admissibilidade: a Pró-Reitoria de Administração realiza a análise
preliminar de admissibilidade do deslocamento;

f) cadastramento da viagem: no SCDP, o solicitante de viagem realiza o cadastro da PCDP;

g) reserva de passagem, se for o caso: o solicitante de passagem faz a reserva dos trechos;

h) aprovação do proponente: o proponente faz a análise do custo-bene�cio e da
per�nência da missão, e, caso concorde, aprova a PCDP;
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i) aprovação da autoridade superior, se for o caso: a autoridade superior autoriza a
situação de exceção da PCDP;

j) aprovação de despesas: o ordenador de despesas aprova a despesa detalhada na PCDP;

k) emissão do(s) bilhete(s): efetua-se a emissão do(s) bilhete(s);

l) execução financeira: os devidos pagamentos são realizados;

m) prestação de contas: no SEI, logo após a viagem, o proposto realiza a prestação de
contas da viagem;

n) análise de conformidade: o setor de diárias e passagens realiza os procedimentos
internos de análise;

o) cadastramento da prestação de contas: no SCDP, o solicitante de viagem, de acordo com
informações fornecidas pelo proposto, encaminha a prestação de contas;

p) análise da prestação de contas: o proponente faz a aprovação final da prestação de
contas apresentada;

q) conclusão do processo: no SEI, o solicitante de viagem realiza os procedimentos finais e
encaminha o processo para a área técnica competente de gestão de pessoas concluí-lo.

II - para deslocamentos fora do território nacional:

a) solicitação de autorização para afastamento: no SEI, o proposto encaminha pedido
jus�ficado de afastamento do País para manifestação da chefia imediata e ciência da chefia da macro
unidade, no �po de processo "Pessoal: Afastamento do País";

b) análise de conformidade: a área técnica competente de gestão de pessoas realiza os
procedimentos internos de análise;

c) manifestação sobre o afastamento: a autoridade responsável de gestão de pessoas
manifesta-se sobre o afastamento;

d) análise de conformidade: o setor de diárias e passagens realiza os procedimentos
internos de análise da documentação rela�va à solicitação de diárias e passagens;

e) manifestação sobre o afastamento: o dirigente máximo manifesta-se sobre o
afastamento;

f) publicação: em caso de deferimento, a autorização de afastamento do País será
publicada no Diário Oficial da União - DOU;

g) cadastramento da viagem: no SCDP, o solicitante de viagem realiza o cadastro da PCDP;

h) reserva de passagem, se for o caso: o solicitante de passagem faz a reserva dos trechos;

i) aprovação do proponente: o proponente faz a análise do custo-bene�cio e da
per�nência da missão, e, caso concorde, aprova a PCDP;

j) aprovação da autoridade superior, se for o caso: a autoridade superior autoriza a
situação de exceção da PCDP;

k) aprovação do ministro/dirigente: o ministro/dirigente analisa e autoriza a viagem
internacional;

l) aprovação de despesas: o ordenador de despesas aprova a despesa detalhada na PCDP;

m) emissão do(s) bilhete(s): efetua-se a emissão do(s) bilhete(s);

n) execução financeira: os devidos pagamentos são realizados;

o) prestação de contas: no SEI, logo após a viagem, o proposto realiza a prestação de
contas da viagem;

p) análise de conformidade: o setor de diárias e passagens realiza os procedimentos
internos de análise;
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q) cadastramento da prestação de contas: no SCDP, o solicitante de viagem, de acordo com
informações fornecidas pelo proposto, encaminha a prestação de contas;

r) análise da prestação de contas: o proponente faz a aprovação final da prestação de
contas apresentada;

s) conclusão do processo: no SEI, o solicitante de viagem realiza os procedimentos finais e
encaminha o processo para a área técnica competente de gestão de pessoas concluí-lo.

 

Art. 8º Cabe à unidade solicitante a responsabilidade acerca do acompanhamento dos
procedimentos rela�vos à concessão de passagens e diárias, desde sua solicitação até a aprovação da
prestação de contas.

 

Art. 9º O processo no SEI deverá abranger desde a solicitação inicial até a prestação de
contas e comprovação do encerramento da viagem no SCDP.

 

Art. 10. A concessão de diárias e passagens para os demais �pos de propostos terá fluxo
dis�nto, disponível na base de conhecimento do SEI, devendo ser realizada a solicitação conforme
formulário "Proposta de Concessão de Diárias e Passagens", no �po de processo "Viagem: Diárias e
Passagens de Viagens no Brasil" ou "Viagem: Diárias e Passagens de Viagens no Exterior".

 

Art. 11. O fluxos detalhados e os documentos necessários para cada �po de solicitação
poderão ser consultados na respec�va base de conhecimento do processo.

 

Art. 12. Em situações excepcionais, poderão ocorrer alterações nos fluxos, as quais serão
regulamentadas e divulgadas por meios oficiais.

 

CAPÍTULO V

PRAZOS

Art. 13. Para garan�r que a reserva dos trechos e a solicitação de diárias no SCDP ocorra
com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência da data de par�da, conforme determina o Decreto nº
10.193, de 2019, e considerando os fluxos nos sistemas SEI e SCDP, o pedido de afastamento e de diárias
e passagens para servidores legalmente inves�dos em cargo público em exercício na Unilab deverá ser
encaminhado no SEI com antecedência mínima de:

I - 35 (trinta e cinco) dias, para viagens nacionais; e

II - 45 (quarenta e cinco) dias, para viagens internacionais.

Art. 14. A solicitação de diárias e passagens para os demais �pos de propostos deverá ser
encaminhada no SEI com antecedência mínima de:

I - 25 (vinte e cinco) dias, para viagens nacionais; e

II - 35 (trinta e cinco) dias, para viagens internacionais.

Parágrafo único. O encaminhamento de PCDP no SCDP deverá ser realizado com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data de par�da.

 

Art. 15. A não observância dos prazos estabelecidos no art. 13 e art. 14 poderá implicar a
devolução do processo, sem análise da solicitação.
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Art. 16. A autorização para deslocamentos em caráter de urgência, em que haja solicitação
de passagens, será discricionária e analisará a imprevisibilidade, a inviabilidade de agendamento
posterior e o risco ins�tucional do não afastamento, bem como dependerá de jus�fica�va expressamente
apresentada pelo Proponente, apontando obrigatoriamente:

I - o mo�vo que impossibilitou a apresentação das informações dentro do prazo;

II - a imprescindibilidade para a ocorrência da a�vidade fora do prazo; e

III - a impossibilidade de remarcação.

Parágrafo Único. A recorrência dos encaminhamentos em caráter de urgência poderá gerar
consideração de ato an�econômico e, por decorrência, a responsabilização dos envolvidos no processo.

 

CAPÍTULO VI

SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO

Art. 17. O processo administra�vo com vistas à autorização de afastamento de servidor
legalmente inves�do em cargo público em exercício na Unilab deverá ser encaminhado, via SEI, para a
área técnica competente de gestão de pessoas e deverá constar:

I - deslocamentos dentro do território nacional:

a) solicitação de autorização para afastamento, conforme formulário "Afastamento no
País", no �po de processo "Pessoal: Afastamento no País";

b) solicitação de diárias e passagens, conforme formulário "Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens", se for o caso;

c) solicitação de renúncia de diárias e passagens, conforme formulário "Termo de Renúncia
de Diárias e Passagens", em casos excepcionais;

d) despacho de manifestação da chefia imediata;

e) ciência da chefia da macro unidade;

f) despacho de manifestação do �tular da unidade responsável, no caso de u�lização de
recurso externo; e

g) documento(s) que jus�fique(m) o afastamento, tais como: carta-convite, e-mail de
confirmação, o�cio, agenda, programação, panfleto, comprovante de inscrição, entre outros documentos
congêneres;

II - deslocamentos fora do território nacional:

a) solicitação de autorização para afastamento, conforme formulário "Afastamento do
País", no �po de processo "Pessoal: Afastamento do País";

b) solicitação de diárias e passagens, conforme formulário "Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens", se for o caso;

c) solicitação de renúncia de diárias e passagens, conforme formulário "Termo de Renúncia
de Diárias e Passagens", em casos excepcionais;

d) despacho de manifestação da chefia imediata;

e) ciência da chefia da macro unidade;

f) despacho de manifestação do �tular da unidade responsável, no caso de u�lização de
recurso externo;
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g) documento(s) que jus�fique(m) o afastamento, tais como: convite, em caso de missão
ins�tucional oficial, carta de aceitação do trabalho a ser apresentado em congresso, conferência ou
evento similar, comprovante de inscrição no evento, entre outros documentos congêneres;

h) programação do evento;

i) resumo do trabalho a ser apresentado em congresso, seminário ou evento similar;

j) tradução dos documentos, se for o caso;

k) ata de reunião do colegiado, caso o afastamento seja de docente diretor de ins�tuto;

l) aprovação do Conselho Universitário - Consuni, caso o afastamento seja do Reitor; e

m) cópia do passaporte, se houver solicitação de passagens.

 

Art. 18. Os afastamentos internacionais podem ser de três �pos, conforme disposto no
Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985:

I - com ônus: quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o
vencimento ou salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego;

II - com ônus limitado: quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e
demais vantagens do cargo, função ou emprego; ou

III - sem ônus: quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais
vantagens do cargo, função ou emprego, e não acarretarem qualquer despesa para a Administração.

 

Art. 19. O servidor somente poderá ausentar-se do país no período em que es�ver
estritamente autorizado na Portaria publicada no Diário Oficial da União - DOU.

 

Art. 20. Poderá ser autorizado apenas o afastamento cujo período esteja devidamente
comprovado em documentação oficial.

 

Art. 21. O período de afastamento deverá considerar o tempo de deslocamento até o local
onde ocorrerá a missão, bem como o período de regresso ao território nacional.

 

CAPÍTULO VII

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Art. 22. O solicitante de viagem, ao cadastrar a PCDP no SCDP, deverá incluir os dados
exigidos e anexar os seguintes documentos:

I - deslocamentos dentro do território nacional:

a) solicitação de autorização para afastamento, conforme formulário "Afastamento no
País", em caso de afastamento sem diárias e passagens;

b) solicitação de diárias e passagens, conforme formulário "Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens", em caso de afastamento com diárias e passagens;

c) solicitação de renúncia de diárias e passagens, conforme formulário "Termo de Renúncia
de Diárias e Passagens", em casos excepcionais;

d) documento(s) que jus�fique(m) o afastamento, tais como: carta-convite, e-mail de
confirmação, o�cio, agenda, programação, panfleto, comprovante de inscrição, entre outros documentos
congêneres;
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e) despacho com a autorização do afastamento, em caso de afastamento sem diárias e
passagens;

f) despacho com a análise preliminar de admissibilidade do deslocamento, em caso de
afastamento com diárias e passagens; e

g) despacho com a autorização do dirigente máximo, se for o caso;

II - deslocamentos fora do território nacional:

a) solicitação de autorização para afastamento, conforme formulário "Afastamento do
País", em caso de afastamento com ônus limitado ou sem ônus;

b) solicitação de diárias e passagens, conforme formulário "Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens", em caso de afastamento com ônus;

c) solicitação de renúncia de diárias e passagens, conforme formulário "Termo de Renúncia
de Diárias e Passagens", em casos excepcionais;

d) documento(s) que jus�fique(m) o afastamento, tais como: convite, em caso de missão
ins�tucional oficial, carta de aceitação do trabalho a ser apresentado em congresso, conferência ou
evento similar, comprovante de inscrição no evento, entre outros documentos congêneres;

e) programação do evento; e

f) publicação da autorização de afastamento no Diário Oficial da União - DOU.

 

Art. 23. Oportunamente, o setor de diárias e passagens e a área técnica competente de
gestão de pessoas poderão solicitar a apresentação de documentos adicionais, considerando a legislação
vigente.

 

Art. 24. É de responsabilidade do proposto a solicitação de passaporte e visto, bem como
demais providências imprescindíveis para a entrada ou permanência na localidade em que realizará a
conexão ou missão para o qual foi designado.

 

Art. 25. Para autorização de despesas com diárias e passagens, é obrigatória a
apresentação de jus�fica�va nos seguintes casos:

I - afastamentos por período superior a 5 (cinco) dias con�nuos;

II - quan�dade superior a 30 (trinta) diárias intercaladas por pessoa no ano;

III - afastamentos de mais de 5 (cinco) pessoas para o mesmo evento;

IV - afastamentos que envolvam o pagamento de diárias nos finais de semana;

V - viagem urgente;

VI - viagem para o exterior com ônus.

 

CAPÍTULO VIII

DIÁRIAS

Art. 26. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço,
des�nando-se a indenizar o servidor por despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, e
serão calculadas com valores definidos na legislação específica.

§ 1º O proposto não fará jus ao recebimento de diárias nos seguintes casos:
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I - as despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana, custeadas pela
administração, en�dade nacional ou en�dade estrangeira;

II - a natureza da missão implicar a ausência de despesas com pousada, alimentação e
locomoção urbana;

III - o deslocamento da sede cons�tuir exigência permanente do cargo;

IV - o deslocamento ocorrer dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana
ou microrregião, cons�tuídas por municípios limítrofes e regularmente ins�tuídas por lei complementar,
salvo se houver pernoite fora da sede;

V - as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana custeadas por
governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil par�cipe ou com o qual coopere; ou

VI - o servidor público for removido de o�cio ou nomeado para exercer cargo em comissão,
no interesse da Administração, e passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em
caráter permanente.

§ 2º O proposto fará jus à metade do valor da diária nos seguintes casos:

I - nos deslocamentos dentro do território nacional:

a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

b) no dia do retorno à sede de serviço;

c) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada;

d) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente a União ou que esteja sob
administração do Governo brasileiro ou de suas en�dades; ou

e) quando designado para compor equipe de apoio às viagens do Presidente ou do Vice-
Presidente da República;

II - nos deslocamentos para o exterior:

a) quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede;

b) no dia da par�da do território nacional, quando houver mais de um pernoite fora do
País;

c) no dia da chegada ao território nacional;

d) quando a União custear, por meio diverso, as despesas de pousada;

e) quando o servidor ficar hospedado em imóvel pertencente à União ou que esteja sob
administração do Governo brasileiro ou de suas en�dades; ou

f) quando o governo estrangeiro ou organismo internacional de que o Brasil par�cipe ou
com o qual coopere custear as despesas com alimentação ou pousada.

§ 3º O proposto fará jus à totalidade do valor da diária, devendo o solicitante de viagem
escolher a opção de 100% (cem por cento) para o percentual no valor das diárias, quando do
cadastramento da PCDP, em todas as situações não previstas nos §§ 1º e 2º deste ar�go.

 

Art. 27. Será concedido adicional, nos deslocamentos dentro do território nacional, por
localidade de des�no, nos valores previstos em legislação, des�nado a cobrir despesas de deslocamento
até o local de embarque e do desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa.

Parágrafo único. É vedado o pagamento de adicional de deslocamento quando a
locomoção urbana ocorrer por meio de serviço oficial de transporte de servidores e colaboradores da
Administração Pública.

Art. 28. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes
situações, a critério da autoridade concedente:



10/08/2021 SEI/UNILAB - 0311728 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=356992&infra_si… 10/14

I - situações de urgência, devidamente caracterizadas; e

II - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que
poderão ser pagas parceladamente.

Art. 29. Serão descontadas as importâncias percebidas pelo servidor como auxílio-
transporte e auxílio-alimentação rela�vos aos dias úteis, inclusive o de retorno.

Parágrafo único. Nas solicitações de diárias para servidores de outros poderes ou esferas -
SEPE, o solicitante deverá informar os valores dos auxílios mensais percebidos pelo servidor para que o
SCDP calcule o referido desconto.

Art. 30. Não é permi�do o pagamento de diárias ou passagens para discentes, bolsistas,
estagiários ou terceirizados como colaborador eventual.

 

CAPÍTULO IX

PASSAGENS AÉREAS

Art. 31. A pesquisa de preços e a escolha da tarifa serão realizadas pelo solicitante de
passagem, lotado no setor de diárias e passagens, observando o princípio da economicidade e seguindo
estritamente os critérios estabelecidos na Instrução Norma�va SLTI/MP nº 3, de 11 de fevereiro de 2015
ou em legislação que a sobreponha.

 

Art. 32. A escolha da tarifa deve privilegiar o menor preço, iden�ficado entre os voos
disponíveis na data de realização da pesquisa de passagens, prevalecendo, sempre que possível, a tarifa
em classe econômica, observados os critérios estabelecidos na legislação e o disposto no art. 27-A do
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, com redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 9.280, de 6 de
fevereiro de 2018.

§ 1º É vedada a escolha, pela unidade solicitante, por voos específicos ou companhias
aéreas que não atendam aos requisitos estabelecidos na legislação, salvo em casos de jus�ficada e
comprovada necessidade.

§ 2º É vedada a emissão de bilhete em data não condizente com a par�cipação do servidor
no evento.

 

Art. 33. O servidor fará jus à compra de passagem com bagagem despachada inclusa ou ao
ressarcimento de gastos rela�vos à compra de bagagem junto à companhia aérea, quando o afastamento
se der por mais de 2 (dois) pernoites fora da sede, limitado a uma peça por pessoa e observadas às
restrições de peso ou volume impostas pela companhia aérea.

Parágrafo único. A autorização para custeio do transporte de bagagens por necessidade do
serviço ou por exigência permanente do cargo será discricionária e poderá ocorrer mediante
apresentação de jus�fica�va e comprovação da necessidade.

 

Art. 34. A remarcação de bilhetes já emi�dos fica restrita a casos de jus�ficada e
comprovada impossibilidade de sua u�lização, mediante autorização do dirigente máximo e das demais
autoridades competentes que compõem o fluxo do SCDP.

§ 1º Não serão realizadas alterações de voos, datas e horários sem a prévia autorização do
dirigente máximo.

§ 2º A autorização deverá ser formalizada via SEI e deverá ser anexada à PCDP.

 



10/08/2021 SEI/UNILAB - 0311728 - Portaria - Reitoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=356992&infra_si… 11/14

Art. 35. O cancelamento ou qualquer alteração da viagem que ocasione a não u�lização do
bilhete comprado deverá ser comunicada, pelo solicitante de viagem, ao setor de diárias e
passagens com a máxima antecedência possível, limitada a, no mínimo, 1 (um) dia ú�l de antecedência
da data prevista para o embarque.

 

Art. 36. Os prejuízos causados ao erário decorrentes de alterações ou cancelamentos de
viagem em desacordo com o estabelecido nesta Portaria ensejarão responsabilização e ressarcimento.

§ 1º A unidade solicitante emi�rá Guia de Recolhimento da União para o ressarcimento
dos prejuízos havidos.

§ 2º Deverão ser ressarcidas as despesas com bilhetes emi�dos e todas as taxas
relacionadas, inclusive as decorrentes da prestação de serviços pela agência de viagem, conforme termo
contratual.

§ 3º Nos casos em que o proposto apresentar jus�fica�va para a inobservância dos termos
desta Portaria, a autoridade máxima da unidade solicitante deverá submetê-la à análise da Reitoria para
subsidiar a decisão de acatá-la, isentando-o da necessidade de ressarcimento ao erário, ou não.

 

CAPÍTULO X

PASSAGENS RODOVIÁRIAS

Art. 37. A Unilab não realizará a aquisição de passagem rodoviária, ficando sob
responsabilidade do proposto, que deverá priorizar a escolha da tarifa de menor valor.

 

Art. 38. A PCDP deverá ser cadastrada normalmente pelo solicitante de viagem no SCDP,
apenas sendo desnecessário selecionar a opção de passagem no sistema.

 

Art. 39. O proposto deverá apresentar os bilhetes de passagem, em original ou segunda
via, ou declaração fornecida pela empresa de transporte rodoviário, pois somente de posse destes
poderá solicitar o ressarcimento através do SEI no momento da prestação de contas.

 

CAPÍTULO XI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 40. Para a prestação de contas de missões em território nacional, o proposto deverá
apresentar no SCDP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da conclusão da missão, os
seguintes documentos:

I - relatório de viagem, conforme formulário "Relatório de Viagem - Nacional", disponível
no SEI;

II - bilhetes ou canhotos dos cartões de embarque, em original ou segunda via, ou recibo
do passageiro ob�do quando da realização do check-in via internet, ou a declaração fornecida pela
companhia aérea, bem como por meio do registro eletrônico da situação da passagem no SCDP; e

III - documentos relacionados com o obje�vo das viagens realizadas a serviço, a exemplo
de atas de reunião, declarações, cer�ficados de par�cipação ou presença, lista de frequência, registros
fotográficos datados e com legenda, entre outros.
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Art. 41. Para a prestação de contas de missões em território internacional, o proposto
deverá apresentar no SCDP, no prazo máximo definido pela legislação, os seguintes documentos:

I - no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos contados da data do término do afastamento
do país:

a) bilhetes ou canhotos dos cartões de embarque, em original ou segunda via, ou recibo do
passageiro ob�do quando da realização do check-in via internet, ou a declaração fornecida pela
companhia aérea.

II - no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do término do afastamento do
país:

a) relatório circunstanciado das a�vidades exercidas no exterior, conforme formulário
"Relatório de Viagem - Internacional", disponível no SEI, detalhando as a�vidades desenvolvidas no
período, os obje�vos esperados e alcançados e os bene�cios auferidos para a ins�tuição; e

b) documentos relacionados com o obje�vo das viagens realizadas a serviço, a exemplo de
atas de reunião, declarações, cer�ficados de par�cipação ou presença, lista de frequência, registros
fotográficos datados e com legenda, entre outros.

Parágrafo único. Para todos os afastamentos, seja com ônus, sem ônus ou com ônus
limitado, é necessária a apresentação dos documentos mencionados no art. 40  e art. 41 desta Portaria
ou em legislação que a sobreponha.

 

Art. 42. Nos casos em que se aplica o ressarcimento de gastos com bagagem despachada,
deverá o proposto comprovar o pagamento nominal à companhia aérea, observadas as limitações
estabelecidas no art. 33 e na legislação específica.

 

Art. 43. Na hipótese de alteração do período da viagem por interesse da Administração, a
unidade solicitante deverá, no ato da prestação de contas no SCDP, realizar o ajuste necessário para
adequação dos valores das diárias com vistas à complementação.

Parágrafo único. O servidor que permanecer na localidade de des�no por tempo superior
ao autorizado em decorrência de atraso/cancelamento de voos e que �ver as despesas custeadas pela
companhia aérea que deu causa não fará jus à diária no período prorrogado.

 

Art. 44. Serão res�tuídas pelo servidor, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do
retorno à sede, as diárias recebidas em excesso, quando o deslocamento ocorrer em prazo menor que o
previsto, ou as diárias recebidas, em sua totalidade, quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o
afastamento, mediante pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU.

 

Art. 45. O servidor ou o colaborador eventual ficará impedido de realizar nova viagem
enquanto não apresentar prestação de contas de viagem anterior, ou, no caso de reprovação desta, até
sua regularização ou res�tuição ao erário dos valores devidos.

 

Art. 46. Compete ao proponente a avaliação das informações prestadas pelo proposto,
bem como a aprovação da prestação de contas apresentada.

§ 1º Caso não haja documentos relacionados com o obje�vo das viagens realizadas a
serviço, o proposto deverá apresentar jus�fica�va para apreciação do proponente.

§ 2º  O servidor proponente ficará impedido de aprovar sua própria prestação de contas.
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Art. 47. Responderão pelos atos pra�cados em desacordo com a legislação, a autoridade
proponente, o ordenador de despesas e o proposto, na medida da respec�va responsabilidade.

 

CAPÍTULO XII

TRANSPARÊNCIA DE GASTOS

Art. 48. Será publicado no Bole�m de Serviços, mensalmente, relatório de afastamentos a
serviço, no âmbito da Unilab.

 

CAPÍTULO XIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49.  Deverão ser observadas as orientações complementares disponíveis na biblioteca
"Documentações de Apoio" do SCDP, nas bases de conhecimento do SEI e nos demais documentos
oficiais no âmbito na Unilab.

 

Art. 50.  Fica revogada a Portaria Reitoria nº 03, de 03 de janeiro de 2020.

 

Art. 51. Esta Portaria entra em vigor 30(trinta) dias após a data de sua publicação.

 

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
09/08/2021, às 19:45, 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 0311728 e
o código CRC FB716816.

ANEXO

TIPOS DE PROCESSOS E FORMULÁRIOS DISPONÍVEIS NO SEI

Processos

1. AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO

1.1. Pessoal: Afastamento no País

1.2. Pessoal: Afastamento do País

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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2. DIÁRIAS E PASSAGENS

2.1. Viagem: Diárias e Passagens de Viagens no Brasil

2.2. Viagem: Diárias e Passagens de Viagens no Exterior

3. SOLICITAÇÕES DE CADASTRO NO SCDP

3.1. Organização e Funcionamento: Procedimentos em Geral

Formulários

4. AUTORIZAÇÃO DE AFASTAMENTO

4.1. Afastamento no País

4.2. Afastamento do País

5. DIÁRIAS E PASSAGENS

5.1. Proposta de Concessão de Diárias e Passagens

5.2. Termo de Renúncia de Diárias e Passagens

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Relatório de Viagem - Nacional

6.2. Relatório de Viagem - Internacional

7. SOLICITAÇÕES DE CADASTRO NO SCDP

7.1. Solicitação de Cadastro no SCDP

7.2. Termo de Responsabilidade de Acesso ao SCDP

 

Referência: Processo nº 23282.400041/2020-31 SEI nº 0311728
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 93, DE 11 DE AGOSTO DE 2021

  

Aprova, com alterações, ad referendum do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o
calendário acadêmico, no regime
semestral, dos cursos de graduação da
Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o
ano le�vo de 2021.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o
Decreto Presidencial de 5 de maio de 2021, publicado no DOU de 6 de maio de 2021, edição 84, seção 2,
página 1, considerando o processo nº 23282.006941/2021-76,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:

 

Art. 1º Aprovar o calendário acadêmico dos cursos de graduação 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 Os cursos de graduação, presencial, realizarão suas a�vidades acadêmicas, no que
concerne às aulas teóricas, mediadas por recursos tecnológicos, no contexto das medidas preven�vas a
COVID-19.

 

Art. 3º Fica determinado que os ins�tutos/cursos têm autonomia para deliberar pela
realização de estágios e/ou aulas de laboratório a ocorrer de forma remota, presencial ou híbrida, ou
seja, carga horária distribuída entre aulas presenciais e de modo remoto mediadas por recursos
tecnológicos.

 

Parágrafo único. No caso de aulas presenciais, devem ser cumpridos todos os itens do
Plano de Biossegurança da Unilab.
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Art. 4º No que concerne ao Calendário Acadêmico 2021 nos cursos de graduação,
presencial, considerando a situação da pandemia, as aulas poderão ocorrer de modo presencial,
observados a aplicação do Plano de Biossegurança da Unilab e deliberação do Consepe.

 

Art. 5º Fica revogada a Resolução CONSEPE/UNILAB nº 91, de 16 de julho de 2021.

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 11/08/2021, às 17:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0319185 e
o código CRC 67198837.

ANEXO À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 93, DE 11 DE AGOSTO DE 2021

 

Calendário Acadêmico - Ano Le�vo 2021

 

PERÍODO LETIVO 2020.2

 

SETEMBRO/2021

06 Início do Período de Preenchimento do Plano Individual de Trabalho (PIT)

7 a 10  Registro e Consolidação de Notas no SIGAA

11 Início do Recesso Acadêmico

11 a 14
Pré-matrícula e matrícula Institucional – entradas cursos do 2º ciclo -

COEGS/CRCA

Pré-matrícula e matrícula Institucional – mudança de curso – COEGS/CRCA

14 Fim da Vigência do Período Letivo 2020.2

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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20 a 22 Solicitação de matrícula curricular dos alunos veteranos, nas coordenações de
forma online (via portal do aluno no SIGAA), para o período letivo 2021.1

20 a 22   Período de Matrícula em TCC – CONCLUDENTES - nas coordenações dos
cursos (on-line)

23 e 24 Divulgação do processamento da matrícula

23 Colação de Grau - Ceará

24 Colação de Grau - Bahia

 27 a 28 Rematrícula Online (Via Portal do Aluno SIGAA) para o período letivo 2021.1.

30 Divulgação do processamento da rematrícula para o período letivo 2021.1.

01 a 06 out Matrícula de ingressantes, Coordenações dos cursos (via portal do aluno no
SIGAA), para o período letivo 2021.1.

 

PERÍODO LETIVO 2021.1

 

OUTUBRO/2021

11 Início da Vigência do Período Letivo  2021.1 

11 a 14 Ajuste de matrícula para o período letivo 2021.1 (acréscimo, cancelamento e
aproveitamento de vagas remanescentes), nas Coordenações de Curso.

13 a 15 Seminário de Ambientação Acadêmica – SAMBA

13 a 14 Solicitação, por e-mail, de matrícula curricular como aluno/a especial e aluno/a
em trânsito, nas Coordenações de Curso.

18 a 21 Matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) -  (não concludentes)

18, 19, 20 
e 21 Semana de Pedagogia (Bahia)

20, 21 e 22 V Festival das Culturas
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25 Encerramento do Preenchimento do Plano  Individual de Trabalho (PIT) e Data
Limite para envio 

18  a 29 Pedido de aproveitamento (on-line) de disciplina nas Coordenações de Curso

27 a 29 III COPENOR – Congresso de Pesquisadores/as do Nordeste

 
CEARÁ -   15 dias letivos

   BAHIA  -  15   dias letivos

 

NOVEMBRO/2021

15 a 16 Trancamento de Disciplina via portal do aluno

 22 a 24 Trancamento de Curso via CRCA

08 a 12 Semana de Pedagogia (CE)

16 a 18 II Encontro Internacional de Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva - Unilab

17 a 18 Trancamento de componentes curriculares de TCC  - nas coordenações dos
cursos.

18 a 20 II Novembro Negro do Azânia

 
CEARÁ - 24 dias letivos

BAHIA - 24 dias letivos

 

DEZEMBRO/2021

07 A 09 Semana do BHU - Ceará

23 A 31 Recesso Acadêmico

 
CEARÁ - 19 dias letivos

BAHIA - 19 dias letivos
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JANEIRO/2022

03 Reinício das Aulas

24 jan a 04
fev

Envio de proposta de oferta de disciplinas para o período letivo 2021.2, pelas
Coordenações de Cursos para as Direções de Institutos.

 
CEARÁ -  25 dias letivos

BAHIA -  24 dias letivos

 

FEVEREIRO/2022

15
Consolidação da oferta de disciplinas para o período letivo 2021.2, com a

lotação dos docentes pelas Direções de Institutos e envio para as Coordenações
de Curso

17 Divulgação, para o corpo docente, da oferta de disciplinas para o período letivo
2021.2

22 Divulgação, para o corpo discente, da oferta de disciplinas para o período letivo
2021.2

19 Término do Período de Aulas 2021.1 - Ceará (100 dias letivos)

21 Término do Período de Aulas 2021.1 - Bahia (100 dias letivos)

 21 a 25 Avaliação Final

25 Início do Período de Preenchimento do Plano Individual de Trabalho (PIT)

26 fev a 05
mar

Registro e Consolidação de Notas no SIGAA

 

 
CEARÁ  - 17 dias letivos

BAHIA -  18 dias letivos

 

PERÍODO LETIVO 2021.2
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MARÇO/2022

07 Fim da Vigência do Período Letivo 2021.1

07 Início Recesso Acadêmico

08 a 11
Pré-matrícula e matrícula Institucional – entradas cursos do 2º ciclo -

COEGS/CRCA

Pré-matrícula e matrícula Institucional – mudança de curso – COEGS/CRCA

11 Data Limite para envio do Relatório Individual de Trabalho (RIT)

17 Colação de Grau - Ceará

18 Colação de Grau - Bahia

21 a 23 Solicitação de matrícula curricular dos alunos veteranos, nas coordenações de
forma online (via portal do aluno no SIGAA), para o período letivo 2021.2

21 a 23 Período de Matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) –
CONCLUDENTES - nas coordenações dos cursos (on-line)

24 a 25 Divulgação do processamento da matrícula

28 a 29 Rematrícula Online (Via Portal do Aluno SIGAA) para o período letivo 2021.2

30 mar a
01 abr

Matrícula de ingressantes, Coordenações dos cursos (via portal do aluno no
SIGAA), para o período letivo 2021.2

 

ABRIL/2022

04 Início da Vigência do Período Letivo  2021.2

04 a 06 Ajuste de matrícula para o período letivo 2021.2 (acréscimo, cancelamento e
aproveitamento de vagas remanescentes), nas Coordenações de Curso.

06 a 08 Seminário de Ambientação Acadêmica – SAMBA

07 a 08 Solicitação, por e-mail, de matrícula curricular como aluno/a especial e aluno/a
em trânsito, nas Coordenações de Curso.
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15 a 18 Matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - (não concludentes)

19 Encerramento do Preenchimento do Plano  Individual de Trabalho (PIT) e Data
Limite para envio 

18  a 29 Pedido de aproveitamento (on-line) de disciplina nas Coordenações de Curso

 
CEARÁ -   21 dias letivos

   BAHIA  -  21 dias letivos

 

MAIO/2022

16, 17 e 18 Semana de  Enfermagem

25, 26 E 27 Semana Internacional de Letras - (CE)

 
CEARÁ - 26 dias letivos

BAHIA - 26 dias letivos

 

JUNHO/2022

27 jun a 01
jul

Envio de proposta de oferta de disciplinas para o período letivo 2022.1, pelas
Coordenações de Cursos para as Direções de Institutos

 
Dias letivos – 25 Ceará

Dias letivos – 24 Bahia

 

JULHO/2022

08
Consolidação da oferta de disciplinas para o período letivo 2022.1, com a

lotação dos docentes pelas Direções de Institutos e envio para as Coordenações
de Curso.

14 Divulgação, para o corpo docente, da oferta de disciplinas para o período letivo
2022.1

21 Divulgação, para o corpo discente, da oferta de disciplinas para o período letivo
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2022.1

 
Dias letivos – 25 Ceará

Dias letivos – 24 Bahia

 

AGOSTO/2022

 
Dias letivos – 03 Ceará

Dias letivos – 05 Bahia

03 Término do Período de Aulas 2021.2 - Ceará (100 dias letivos)

05 Término do Período de Aulas 2021.2 - Bahia (100 dias letivos)

04 a 11 Avaliação Final

11 a 13 Registro e Consolidação de Notas no SIGAA

15 Fim da Vigência do Período Letivo 2021.2

15 Início do Recesso Acadêmico

15 a 18
Pré-matrícula e matrícula Institucional – entradas cursos do 2º ciclo -

COEGS/CRCA

Pré-matrícula e matrícula Institucional – mudança de curso – COEGS/CRCA

19 Data Limite para envio do Relatório Individual de Trabalho (RIT)

 

Quan�ficação de dias le�vos – 2021.1 e 2021.2 (CEARÁ)

 

2021.1 2021.2

Outubro/2021 15 Abril/2022 21

Novembro/2021 24 Maio/2022 26
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Dezembro/2021 19 Junho/2022 25

Janeiro/2022 25 Julho/2022 25

Fevereiro/2022 17 Agosto/2022 03

Total 100  100

 

Quan�ficação de dias le�vos – 2021.1 e 2021.2 (BAHIA)

 

2021.1 2021.2

Outubro/2021 15 Abril/2022 21 

Novembro/2021 24 Maio/2022  26

Dezembro/2021  19 Junho/2022  24

Janeiro/2022  24 Julho/2022 24

Fevereiro/2022  18 Agosto/2022  05

Total 100  100

 

Quadro dos dias não le�vos, pontos faculta�vos e feriados oficiais – 2021.1 e 2021.2  (CEARÁ/BAHIA)

 
 

DIA MÊS/ANO EVENTO

04 Outubro/2021 Dia de São Francisco de Assis (Feriado Municipal -
Campus dos  Malês – BA)

12 Outubro/2021 Dia de Nossa Senhora Aparecida (Feriado Nacional)

15 Outubro/2021 Dia do Professor (Dia não letivo)
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28 Outubro/2021 Dia do Servidor Público (Ponto Facultativo)

02 Novembro/2021 Dia de Finados (Feriado Nacional)

15 Novembro/2021 Proclamação da República (Feriado Nacional)

24 Dezembro/2021 Véspera de Natal (Ponto Facultativo)

25 Dezembro/2021 Natal (Feriado Nacional)

28 Dezembro/2021 Emancipação de Redenção (Feriado Municipal –
Campi Auroras e Liberdade/CE)

31 Dezembro/2021 Véspera de ano novo (Ponto Facultativo)

01 Janeiro/2022 Confraternização Universal (Feriado Nacional)

28 Janeiro/2022 Dia de São Gonçalo (Feriado Municipal – Campus
dos Malês/BA)

28 Fevereiro/2022 Carnaval

01 Março/2022 Carnaval

02 Março/2022 4ª feira de Cinzas

25 Março/2022 Data Magna do Estado do Ceará (Feriado
Estadual/CE)

15 Abril/2022 5ª feira Semana Santa (Ponto Facultativo)

16 Abril/2022 6ª feira Semana Santa (Feriado Nacional)

21 Abril/2022 Tiradentes (Feriado Nacional)

01 Maio/2022 Dia do Trabalhador (Feriado Nacional)

16 Junho/2022 Corpus Christi (Feriado Nacional)

24 Junho/2022 São João (Feriado Estadual/BA)
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02 Julho/2022 Independência da Bahia (Feriado Estadual/BA)

 

Referência: Processo nº 23282.006941/2021-76 SEI nº 0319185
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 395, de 06 de agosto de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  CAMILA MARIA
MARQUES PEIXOTO.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.007292/2021-21

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente CAMILA MARIA MARQUES PEIXOTO, matrícula SIAPE nº
1896247, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível I, para Professor Adjunto, Classe C, nível II, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 30 de junho 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 06/08/2021, às 19:22, 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 0317531 e
o código CRC 801791AE.

 

Referência: Processo nº 23282.007292/2021-21 SEI nº 0317531

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 396, de 06 de agosto de 2021-UNILAB

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  JOSÉ WEYNE DE
FREITAS SOUSA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de 16/10/2018, no uso das
atribuições a ele conferidas,

 

Considerando o teor do processo n° 23282.002768/2021-37

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Conceder ao(à) servidor(a) docente JOSÉ WEYNE DE FREITAS SOUSA, matrícula SIAPE nº
1043606, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto, Classe
C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº 12.772/2012, alterada pelas
Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio Circular n. 53/2018-MP e Nota
Técnica nº 2556/2018-MP.

Art.2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 12 de julho 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 06/08/2021, às 19:23, 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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h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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Referência: Processo nº 23282.002768/2021-37 SEI nº 0317534
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA Nº 397, de 06 de agosto de 2021-UNILAB

  Dispõe sobre progressão de servidora por
�tulação/incen�vo à qualificação.

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

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Conceder ao servidor técnico-administra�vo JONH WESLEY LOPES DA SILVA, matrícula SIAPE
n° 2155112, ocupante do cargo de Técnico em Edificações, lotado na Pró-Reitoria de Planejamento,
incen�vo à qualificação no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento básico, com
base nos ar�gos 11 e 12 da Lei 11.091/05, e Anexo XVII da Lei 12.772/12.

Art. 2º - Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 23 de julho 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 06/08/2021, às 19:21, 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 0317535 e
o código CRC A53A24AC.

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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Referência: Processo nº 23282.009871/2021-16 SEI nº 0317535
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 398, DE 09 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente ANA RITA DE
CASSIA SANTOS BARBOSA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                                                                                        

Considerando o teor do processo n° 23804.001095/2021-61, resolve:

 

Art. 1º Conceder ao(à) servidor(a) docente ANA RITA DE CASSIA SANTOS BARBOSA,
matrícula SIAPE nº  1050168, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto II da Classe A, para Professor Adjunto I da Classe C, em conformidade com o Art. 13
da Lei 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

 

Art. 2º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 21 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318276 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364365&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0318276 e
o código CRC 861B831D.

 

Referência: Processo nº 23804.001095/2021-61 SEI nº 0318276

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318458 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364564&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 399, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente LINCONLY JESUS
ALENCAR PEREIRA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                                                                                              

Considerando o teor do processo n° 23282.009311/2021-53, resolve:

 

Art. 1º Conceder ao(à) servidor(a) docente LINCONLY JESUS ALENCAR PEREIRA, matrícula
SIAPE nº  1092976, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor
Adjunto II da Classe A, para Professor Adjunto I da Classe C, em conformidade com o Art. 13 da Lei
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

 

Art. 2º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 21 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:36, 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 0318458 e
o código CRC A9807F54.

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318458 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364564&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.009311/2021-53 SEI nº 0318458



11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318573 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364686&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 400, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente JOYCE AMÂNCIO
DE AQUINO ALVES.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                                                                                              

Considerando o teor do processo n° 23804.001055/2021-10, resolve:

 

Art. 1º Conceder ao(à) servidor(a) docente JOYCE AMÂNCIO DE AQUINO ALVES, matrícula
SIAPE nº  3064711, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor
Adjunto II da Classe A, para Professor Adjunto I da Classe C, em conformidade com o Art. 13 da Lei
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 27 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:36, 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 0318573 e
o código CRC FC805A3B.

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318573 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364686&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23804.001055/2021-10 SEI nº 0318573



11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318578 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364692&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 401, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente SABRINA
RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                                                                                              

Considerando o teor do processo n° 23804.001078/2021-24, resolve:

 

Art. 1º Conceder ao(à) servidor(a) docente SABRINA RODRIGUES GARCIA BALSALOBRE,
matrícula SIAPE nº  3062873, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto II da Classe A, para Professor Adjunto I da Classe C, em conformidade com o Art. 13
da Lei 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

 

Art. 2º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 13 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0318578 e
o código CRC B9D9CF9C.

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318578 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364692&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23804.001078/2021-24 SEI nº 0318578



11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318587 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364703&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 402, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente LUIS CARLOS
FERREIRA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                                                                                              

Considerando o teor do processo n° 23282.009310/2021-17, resolve:

 

Art. 1º Conceder ao(à) servidor(a) docente LUIS CARLOS FERREIRA, matrícula SIAPE nº 
3064241, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor Adjunto II
da Classe A, para Professor Adjunto I da Classe C, em conformidade com o Art. 13 da Lei 12.772/2012,
alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

 

Art. 2º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 21 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:38, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0318587 e
o código CRC 7959FC92.

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318587 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364703&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.009310/2021-17 SEI nº 0318587



11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318594 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364710&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 403, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre Estágio Probatório do(a)
servidor(a) docente MIGHIAN DANAE
FERREIRA NUNES.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                    

Considerando o teor do processo n° 23804.000952/2021-14, resolve:

 

Art. 1º Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)   MIGHIAN DANAE FERREIRA NUNES,
ocupante do cargo de professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 3062966, o estágio probatório a
que alude a resolução Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com 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, de 04.06.1998.

 

Art. 2º  Esta portaria conta seus efeitos legais a par�r de 13 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:39, 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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318594 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364710&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0318594 e
o código CRC 79AD81D5.

 

Referência: Processo nº 23804.000952/2021-14 SEI nº 0318594

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318609 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364727&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 404, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente MARCIA
ROBERTA FALCAO DE FARIAS.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                                                                                              

Considerando o teor do processo n° 23282.009489/2021-02, resolve:

 

Art. 1º Conceder ao(à) servidor(a) docente MARCIA ROBERTA FALCAO DE FARIAS,
matrícula SIAPE nº  1359902, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto II da Classe A, para Professor Adjunto I da Classe C, em conformidade com o Art. 13
da Lei 12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

 

Art.  2º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 30 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:40, 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 0318609 e
o código CRC 16446CD6.

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318609 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364727&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23282.009489/2021-02 SEI nº 0318609



11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318619 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364737&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 405, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre aceleração da promoção
do(a) servidor(a) docente ELIANE
GONÇALVES DA COSTA.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                                                                                              

Considerando o teor do processo n° 23804.001076/2021-35, resolve:

 

Art. 1º  Conceder ao(à) servidor(a) docente ELIANE GONÇALVES DA COSTA, matrícula
SIAPE nº  1257090, Aceleração da Promoção na Carreira de Magistério Superior da Classe de Professor
Adjunto II da Classe A, para Professor Adjunto I da Classe C, em conformidade com o Art. 13 da Lei
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016 e Portaria 554/2013-MEC.

 

Art. 2º -Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 15 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:41, 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 0318619 e
o código CRC E4A7C22A.

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318619 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364737&infra_sist… 2/2

 

Referência: Processo nº 23804.001076/2021-35 SEI nº 0318619



11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318627 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364745&infra_sist… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 406, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

  Dispõe sobre Estágio Probatório do(a)
servidor(a) docente PAULO GOMES VAZ.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de
10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no DOU nº 199 de
16/10/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,                    

Considerando o teor do processo n° 23804.000793/2021-40, resolve:

 

Art. 1º Declarar cumprido pelo(a) servidor(a)   PAULO GOMES VAZ, ocupante do cargo de
professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 3062986, o estágio probatório a que alude a resolução
Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com 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, de 04.06.1998.

 

Art. 2º  Esta portaria conta seus efeitos legais a par�r de 13 de agosto de 2021.

 

Publique-se. 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:44, 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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318627 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364745&infra_sist… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0318627 e
o código CRC DD07FBC6.

 

Referência: Processo nº 23804.000793/2021-40 SEI nº 0318627

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318796 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364937&infra_sistema… 1/2

 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 407, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

 
Dispõe sobre progressão de servidor por �tulação/incen�vo à qualificação.

 

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

Considerando o teor do processo n° 23804.000595/2021-86, resolve:

 

Art. 1º Conceder ao servidor técnico-administra�vo REINALDO PEREIRA DE AGUIAR,
matrícula SIAPE n° 1836517, ocupante do cargo de Secretário Execu�vo, lotado na Diretoria do Campus
dos Malês, incen�vo à qualificação no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o vencimento
básico, com base nos ar�gos 11 e 12 da Lei 11.091/05, e Anexo XVII da Lei 12.772/12.

 

Art. 2º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 17 de maio de 2021.

 

Publique-se. 

 

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 11/08/2021, às 08:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0318796 e
o código CRC B63A3FF2.

 

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


11/08/2021 SEI/UNILAB - 0318796 - Portaria SGP

https://sei.unilab.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=364937&infra_sistema… 2/2

Referência: Processo nº 23804.000595/2021-86 SEI nº 0318796



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

 PORTARIA SGP Nº 408, DE 11 DE AGOSTO 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,

Considerando o teor do processo nº 23282.010876/2021-83, resolve:

Art.  1º  Designar  o  servidor  JHECK  MARVAN  DE  ALBUQUERQUE  COSTA,

matrícula SIAPE nº 2180188, para assumir as funções de Assessor Técnico de Pessoal, código

FG-01, por motivo de férias do titular, FRANCISCO MAURICIO LIMA FARIAS, matrícula

SIAPE nº 2194934, no período de 10/08/2021 a 13/08/2021.

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a partir de 10/08/2021.

Publique-se.

Antônio Adriano Semião Nascimento
Superintendente

 

 


