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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 32, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  Revoga atos normativos do Conselho Universitário para cumprimento do
disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições
legais, em sua 74ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de agosto 2021, considerando o processo nº 23282.010662/2021-15,

 

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 setembro de 2021.

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 32, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.

 

RESOLUÇÕES REVOGADAS PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

 

AGAS PARA PROCESSO SELETIVO:

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO PROCESSO

Resolução 11 CONSUNI
11 de
junho de
2018

Aprova ad referendum o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no período le�vo
2018.1 nos cursos de 2º Ciclo, para egressos graduados no curso de Humanidades, nos Campi da
Liberdade (Ceará) e dos Malês (Bahia) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005060/2
38

Resolução 21 CONSUNI
17 de
julho de
2018

Aprova, ad referendum do Conselho Universitário, o número de vagas a serem ofertadas para o
ingresso no semestre 2018.2 nos cursos de graduação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005130/2
58
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Resolução 22 CONSUNI 17 de
julho de
2018

Aprova, ad referendum do Conselho Universitário, o número de vagas a serem ofertadas para o
ingresso no semestre 2019.1 nos cursos de graduação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005131/2
01

Resolução 24 CONSUNI
25 de
outubro
de 2018

Aprova, ad referendum do Conselho Universitário, o número de vagas a serem ofertadas para o
ingresso no semestre 2018.2 nos cursos de graduação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005133/2
91

Resolução 3 CONSUNI
22 de
janeiro de
2019

Reedita, com alterações, ad referendum do Conselho Universitário, a Resolução nº
25/2018/CONSUNI, de 25 de outubro de 2018, que aprovou o número de vagas a serem
ofertadas para o ingresso no semestre 2019.1 nos cursos de graduação da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira (Unilab).

23282.005137/2
70

Resolução 10 CONSUNI
15 de
março de
2019

Aprova, ad referendum do Conselho Universitário, 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).

23282.005139/2
69

Resolução 11 CONSUNI
15 de
março de
2019

Aprova o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no semestre 2020.1 nos cursos de
graduação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira (Unilab).

23282.005138/2
14

Resolução 21 CONSUNI
24 de
agosto de
2016

Altera ad referendum a Resolução Nº 13/2016 que estabeleceu o número de vagas a serem
ofertadas para o período le�vo 2016.1 nos cursos de graduação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005050/2
01

Resolução 22 CONSUNI
02 de
setembro
de 2016

Altera ad referendum a Resolução Nº 04/2015 que estabelece o número de vagas a serem
ofertadas para o período le�vo 2015.1 nos cursos de graduação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005051/2
47

Resolução 12 CONSUNI
26 de
maio de
2017

Estabelece ad referendum o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no período
le�vo 2017.2 nos cursos de graduação da Universidade da Integração da Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005053/2
36

Resolução 13 CONSUNI
26 de
maio de
2017

Estabelece ad referendum o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no período
le�vo 2018.1 nos cursos de graduação da Universidade da Integração da Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005054/2
81

Resolução 17 CONSUNI
27 de
junho de
2017

Estabelece, ad referendum, o número de vagas ociosas a serem ofertadas para o ingresso no
período le�vo 2017.1 nos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005055/2
25

Resolução 27 CONSUNI
04 de
dezembro
de 2017

Estabelece, ad referendum, o número de vagas ociosas a serem ofertadas para o ingresso no
período le�vo 2017.2 nos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005056/2
70

Resolução 1 CONSUNI
09 de
janeiro de
2018

Estabelece, ad referendum, o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no período
le�vo 2017.2 nos cursos de 2º Ciclo, para egressos graduados no curso de Humanidades, nos
campi da Liberdade (Ceará) e dos Malês (Bahia) da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

23282.005059/2
11

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO:

ATO Nº ÓRGÃO DATA ASSUNTO PROCESSO

Resolução 24 CONSUNI
15 de
dezembro de
2015

Aprova o calendário acadêmico do Curso de Administração Pública (Educação a Distância -
EaD) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano
le�vo de 2016.

23282.005007/20
37

Resolução 2 CONSUNI 04 de abril
de 2016

Dispõe sobre a alteração na Resolução Nº 17/2015 que aprovou o calendário acadêmico
pós-greve dos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2015.

23282.005009/20
26

Resolução 12 CONSUNI 01 de julho
de 2016

Dispõe sobre a alteração na Resolução Nº 02/2016 que aprovou a alteração do calendário
acadêmico dos cursos de graduação da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de 2015.

23282.005010/20
51

Resolução 16 CONSUNI 28 de julho
de 2016

Aprova o calendário acadêmico, no regime semestral, dos cursos de graduação da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de
2016.

23282.005012/20
40

Resolução 17 CONSUNI 28 de julho
de 2016

Aprova o calendário acadêmico, no regime trimestral, dos cursos de graduação da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o ano le�vo de
2016.

23282.005014/20
39

Resolução 51 CONSUNI
28 de
dezembro de
2016

Aprova ad referendum o calendário acadêmico da Educação Aberta e a Distância - EaD da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) para o ano
le�vo de 2017.

23282.005015/20
83
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Resolução 52 CONSUNI 28 de
dezembro de
2016

Altera ad referendum a resolução Nº 16/2016 que aprovou 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 2016.

23282.005016/20
28

Resolução 9 CONSUNI 19 de agosto
de 2020

Aprova, ad referendum do Conselho Universitário, a especificação das polí�cas afirma�vas
nas vagas a serem ofertadas no curso de Mestrado em Antropologia do Programa Associado
de Pós-Graduação em Antropologia UFC/UNILAB para ingresso no semestre 2020.2. 

23282.005702/20
07

 

OUTRAS MATÉRIAS:

ATO Nº   ÓRGÃO DATA ASSUNTO PROCESSO

Instrução
Norma�va 01 CONSUNI 26 de abril

de 2018
Dispõe sobre a composição dos Conselhos de Unidade Acadêmica da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 23282.006450/202

Decisão - CONSUNI 14 de junho
de 2018

Eleições para Coordenadores de Extensão para compor o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Consepe). 23282.005773/202

Resolução 23 CONSUNI
3 de
dezembro de
2015

Aprova o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, biênio 2015/2016. 23282.005927/202

Decisão - CONSUNI 5 de outubro
de 2017

Aprova ad referendum a anulação do Edital 02/2017 – ICSA que dispõe sobre a consulta à
comunidade universitária para escolha de diretor/a do Ins�tuto de Ciências Sociais
Aplicadas da Unilab para o mandato do quadriênio 2018-2021; garan�r o sigilo do voto,
com a suspensão ao art. 18 do Edital; e assegurar o direito de voto de todos os discentes
vinculados ao ins�tuto, presencial e a distância.

23282.006379/202

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 23/08/2021, às 15:15,
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 0324385 e o código CRC 22DC1746.

 

Referência: Processo nº 23282.010662/2021-15 SEI nº 0324385

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 33, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  
Aprova o Relatório Anual de Gestão da
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão
(FAPEX), ano base 2020.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 74ª sessão ordinária, realizada no
dia 20 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23282.003873/2019-79,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Relatório Anual de Gestão da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão
(FAPEX), ano base 2020.

 

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

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 23/08/2021, às 15:15, 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 0324397 e
o código CRC 38FB1C08.

 

Referência: Processo nº 23282.003873/2019-79 SEI nº 0324397

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 34, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Aprova a renovação da autorização de
apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à
Extensão (FAPEX) à Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab), junto ao Ministério da
Educação (MEC).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 74ª sessão ordinária, realizada no
dia 20 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23282.003873/2019-79,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a renovação da autorização de apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à
Extensão (FAPEX) à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), junto
ao Ministério da Educação (MEC).

 

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

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
23/08/2021, às 16:19, 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 0324405 e
o código CRC 98E23FB1.

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 23282.003873/2019-79 SEI nº 0324405
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 35, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Aprova a indicação de servidores técnico-
administra�vos em educação para
comporem o Conselho Gestor do Sistema
de Bibliotecas 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 74ª sessão ordinária, realizada no
dia 20 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23282.010103/2021-05,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a indicação dos servidores técnico-administra�vos em educação, Carlos
Eduardo Barbosa e Carlos Alberto Muniz – como membros �tulares – e os servidores Francisco de Assis
Silveira e Sarah Ramos Medeiros – como seus respec�vos suplentes, para comporem o Conselho Gestor
do Sistema de Bibliotecas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 23/08/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0324410 e
o código CRC 034F7D59.

 

Referência: Processo nº 23282.010103/2021-05 SEI nº 0324410

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 36, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Aprova a composição do número de vagas
e as especificações das polí�cas afirma�vas
a serem ofertadas no curso de Mestrado
Acadêmico em Enfermagem para o
ingresso de estudantes no semestre
2021.2.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 74ª sessão ordinária, realizada no
dia 20 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23282.008938/2021-97,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo
Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem para o ingresso de estudantes no semestre 2021.2, com
oferta de 20 (vinte) vagas, divididas do seguinte modo:  

 

I - 4 (quatro) vagas (equivalente a 20% do total da ampla concorrência) serão des�nadas à
pessoas negras, indígenas ou com deficiência;

 

II - 1 (uma) vaga, não relacionada ao inciso I deste caput, será des�nada a candidato
internacional, oriundo dos seguintes países lusófonos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste;

 

III - 15 (quinze) vagas para ampla concorrência;

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
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Presidente do Conselho Universitário

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 23/08/2021, às 15:17, 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 0324416 e
o código CRC 72C4C863.

 

Referência: Processo nº 23282.008938/2021-97 SEI nº 0324416

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 37, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Aprova a especificação das polí�cas
afirma�vas das vagas a serem ofertadas
pelo curso de Mestrado em Antropologia
do Programa Associado de Pós-Graduação
em Antropologia UFC/UNILAB para o
ingresso de estudantes no semestre
2021.2.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 74ª sessão ordinária, realizada no
dia 20 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23282.008745/2021-36,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo
Mestrado em Antropologia do Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia UFC/UNILAB para
o ingresso de estudantes no semestre 2021.2, com oferta de 14 (quatorze) vagas, divididas do seguinte
modo:

 

I - 4 (quatro) vagas, divididas de modo igualitário, para pessoas negras e indígenas; e

 

II - 10 (dez) vagas para ampla concorrência, sendo 1 (uma) vaga reservada à pessoas com
deficiência (PCD).

 

Parágrafo único. Não havendo inscritos optantes pela vaga reservada à pessoas com
deficiência (PCD), esta será conver�da em vaga de ampla concorrência e poderá ser preenchida por
candidatos não optantes.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 23/08/2021, às 15:17, 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 0324421 e
o código CRC F2EC2EE5.

 

Referência: Processo nº 23282.008745/2021-36 SEI nº 0324421

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 38, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Aprova a composição do número de vagas
e as especificações das polí�cas
afirma�vas a serem ofertadas no
curso de Mestrado Acadêmico em
Sociobiodiversidade e Tecnologias
Sustentáveis (MASTS) da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (Unilab), para o ingresso de
estudantes no semestre le�vo 2021.2.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 74ª sessão ordinária, realizada no
dia 20 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23282.010381/2021-54,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a especificação das polí�cas afirma�vas das vagas a serem ofertadas pelo
Curso de Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis para o ingresso de
estudantes no semestre 2021.2, com oferta de 15 (quinze) vagas, divididas do seguinte modo:  

 

I - 2 (duas) vagas serão des�nadas à pessoas negras, indígenas ou com deficiência;

 

II - 2 (duas) vagas, não relacionada ao inciso I deste caput,  serão des�nadas a candidatos
internacionais, oriundos dos seguintes países lusófonos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste; e

 

III - 11 (onze) vagas para ampla concorrência.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
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Presidente do Conselho Universitário

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 23/08/2021, às 15:17, 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 0324430 e
o código CRC 365A728A.

 

Referência: Processo nº 23282.010381/2021-54 SEI nº 0324430

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 39, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Aprova a reedição, com alterações, da
Resolução Consuni nº 34, de 10 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre a
composição do Conselho de Unidade
Acadêmica do Ins�tuto de Linguagens e
Literaturas (ILL).

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 74ª sessão ordinária, realizada no
dia 20 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23282.009745/2021-53,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar a composição do Conselho de Unidade Acadêmica do Ins�tuto de
Linguagens e Literaturas (ILL), integrado por membros �tulares e seus respec�vos suplentes, com a
seguinte composição:

 

I - Diretor(a) da Unidade Acadêmica;

 

II - Vice-Diretor(a) da Unidade Acadêmica;

 

III - Coordenador(a) do Colegiado do curso de Letras-Língua Inglesa;

 

IV - Coordenador(a) do Colegiado do curso de Letras-Língua Portuguesa;

 

V - Coordenador(a) do Colegiado do Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem -
MEL;

 

VI - Coordenador(a) de órgão complementar da Unidade Acadêmica, Núcleo de Línguas -
Nucli;
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VII - 5 (cinco) representantes do corpo docente e seus respec�vos suplentes, escolhidos
pelos pares;

 

VIII - 2 (dois) representantes dos servidores técnico-administra�vos em educação da
Unidade Acadêmica, eleito por seus pares, com os respec�vos suplentes; e

 

IX - 2 (dois) representantes dos estudantes, sendo 01 (um) de graduação e 01 (um) de pós-
graduação stricto sensu, eleitos por seus pares, com os respec�vos suplentes.

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução Consuni nº 34, de 10 de dezembro de 2019.

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de setembro de 2021.

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 23/08/2021, às 15:16, 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 0324437 e
o código CRC 31D8A2E6.

 

Referência: Processo nº 23282.009745/2021-53 SEI nº 0324437

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

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 40, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Aprova a ins�tuição e regulamentação do
Programa de Ações Afirma�vas 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 74ª sessão ordinária, realizada no
dia 20 de agosto de 2021, considerando: a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, o Estatuto e o
Regimento da Unilab; o Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e suas alterações; a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996; a Portaria CAPES nº 1, de 4 de janeiro de 2012; a Portaria CAPES nº 81 de
2016; a Portaria MEC nº 1428, de 28 de dezembro de 2018; a Resolução CONSEPE/UNILAB 8/2019, de 18
de junho de 2019; a Cons�tuição Federal, art. 3º, inciso IV; 5º, caput, incisos XLI e XLII; 7º, inciso XX e
ar�go 215; o Decreto nº 63.223, de 06 de setembro de 1968; o Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de
1969; a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989; a Lei nº 10.558, de 13 de novembro de 2002; o § 3º, do art.
5º, do Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de
2012; a Lei Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010; o Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007; a
Portaria Norma�va do MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012; a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,
alterado pelo Decreto Presidencial nº 9.034/2017; o art. 7º, § 4º; art. 8º, § 1º, inciso II e Metas 12.5; 12.7;
12.9; 12.13; 12.17; 14.5; 15.5 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; a Lei nº 6.001, de 19 de
dezembro de 1973; o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016; a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
que ins�tui o Estatuto da Pessoa com Deficiência; a Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que altera
a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012; o Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011; o Decreto nº
4.887, de 20 de novembro de 2003; a Lei nº 9.474/2007, de 22 de julho de 1997; a Resolução nº 348, de
13 de outubro de 2020; a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02, de 19 de maio de 2010; a
Portaria nº 497/2019 da Unilab; a Portaria nº 325/2020 da Unilab; a Lei nº 12.990/2014, de 9 de junho de
2014; e o processo nº 23282.006160/2021-81;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar, na forma do anexo, parte integrante desta Resolução, a ins�tuição e
regulamentação do Programa de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de setembro de 2021.
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ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho Universitário

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 23/08/2021, às 15:16, 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 0324450 e
o código CRC FA583723.

ANEXO À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 40, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

 

Art. 1º O Programa de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) assegura as Polí�cas de Ações Afirma�vas para o ensino, a extensão e a
pesquisa com a finalidade de promover o ingresso e a permanência de indígenas, negros, quilombolas,
ciganos, povos e comunidades tradicionais, refugiados, pessoas com deficiência, pessoas com
iden�dades trans e pessoas em situação de privação de liberdade ou egressas do sistema prisional,
ficando regulado por esta Resolução e pela legislação vigente.

 

CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 2º As Polí�cas de Ações Afirma�vas ficam implementadas no âmbito da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nos cursos de graduação vinculados à Pró-
Reitoria de Graduação e nos Programas de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu vinculados à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com o auxílio da Coordenação de Direitos Humanos, vinculada à
Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s.

 

Parágrafo único. Todas as ações no âmbito de polí�cas afirma�vas e estudan�s que
envolvam estudantes internacionais ou refugiados, nos cursos de graduação e nos Programas de Pós-
graduação latu e stricto sensu, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira,

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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envolverão a Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais (PROINTER). 
 

Art. 3º Ações Afirma�vas são consideradas como um conjunto de medidas e ações,
específicas e especiais, necessárias para contribuir com o respeito à dignidade, à afirmação da iden�dade
e da cultura de grupos socialmente vulnerabilizados.

 

Art. 4º Para fins do disposto no art. 1º, consideram-se:

 

I - indígenas: aquele(a) que pertença à comunidade indígena no território nacional;

 

II - negros (pretos(as) e pardos(as)): os(as) candidatos(as) que se autodeclararem conforme
os quesitos de cor, raça e etnia u�lizados pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE);

 

III - quilombolas: os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida;

 

IV - ciganos: aquele(a) que pertença à comunidade cigana no território nacional;

 

V - povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica, u�lizando conhecimentos, inovações e prá�cas gerados e transmi�dos pela tradição, tais
como: agricultores, seringueiros(as), castanheiros(as), quebradeiras de coco-de-babaçu, comunidades de
fundo de pasto, pescadores(as) artesanais, marisqueiras, ribeirinhos(as), varjeiros(as), caiçaras,
praieiros(as), sertanejos(as), jangadeiros(as), ca�ngueiros(as), entre outros;

 

VI - refugiados: será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

 

a) devido a fundados temores de perseguição por mo�vos de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opiniões polí�cas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não
queira acolher-se à proteção de tal país;

 

b) não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual,
não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior; e

 

c) devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país
de nacionalidade para buscar refúgio em outro país;

 

VII - pessoas com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
�sica, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir
sua par�cipação plena e efe�va na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
(Estatuto da Pessoa com Deficiência);
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VIII - pessoas com iden�dades trans: transexuais, transgêneros, traves�s, não-binárias,
cross-dressers, pessoas que se iden�ficam como terceiro gênero etc.; e

 

IX - pessoas em situação de privação de liberdade ou egressas do sistema prisional.

 

Art. 5º As finalidades do Programa de Ações Afirma�vas são:

 

I - ampliar o acesso de pessoas pertencentes a grupos socialmente marginalizados aos
Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Unilab; 

 

II - fortalecer ações para a permanência na universidade de pessoas pertencentes a grupos
socialmente marginalizados e que são economicamente desfavorecidos;

 

III - oferecer ações e orientações pedagógicas para o desenvolvimento e aprimoramento
acadêmico;

 

IV - contribuir para a eliminação das desigualdades e segregações e promover ações,
projetos e programas para a educação das relações étnico-raciais e diversidades;

 

V - promover os direitos humanos em todos os âmbitos da universidade; e

 

VI - acompanhar e elaborar, junto à Pró-reitoria de Graduação, Direção de Ins�tutos e
Coordenação de Cursos, os processos sele�vos específicos para as populações atendidas pelo Programa
de Ações Afirma�vas.

 

 Art. 6º O Programa de Ações Afirma�vas está sob a responsabilidade da Coordenação de
Direitos Humanos, vinculada à Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s, em parceria com a Pró-
Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Extensão, Arte e
Cultura.

 

 Art. 7º São princípios básicos do Programa de Ações Afirma�vas da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

I - promoção do acesso e permanência qualificada de estudantes pertencentes aos grupos
historicamente desterritorializados e ou excluídos socialmente: indígenas, negros, quilombolas, ciganos,
povos e comunidades tradicionais, refugiados, pessoas com deficiência, pessoas com iden�dades trans e
pessoas em situação de privação de liberdade ou egressas do sistema prisional;

 

II - promoção e defesa dos direitos individuais e cole�vos de grupos historicamente
desterritorializados e/ou excluídos socialmente;

 

III - combate ao racismo, sexismo, capaci�smo, xenofobia e todas as formas correlatas de
preconceito e discriminação; e
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IV - valorização dos diferentes saberes - fazeres dos dis�ntos grupos que compõem a
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

CAPÍTULO III

DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA

 

Art. 8º São obje�vos do Programa de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

I - iden�ficar e atuar para a redução de fatores condicionantes das desigualdades sociais,
étnico-raciais e de oportunidades;

 

II - promover o acesso à universidade dos grupos historicamente excluídos, tanto nos
cursos de graduação, quanto nos cursos pós-graduação;

 

III - garan�r a permanência qualificada e o acompanhamento dos beneficiários da polí�ca
no âmbito da graduação, da pós-graduação, de acordo com as especificidades culturais e sociais dos
grupos específicos;

 

IV - combater, estruturalmente, o racismo e todas as formas de preconceito e
discriminação na universidade;

 

V - ins�tuir processos permanentes de formação de discentes, docentes, técnico-
administra�vos em educação e prestadoras(es) de serviço na temá�ca da educação das relações étnico-
raciais, gênero, sexualidade, origem e regionalidade, heteroiden�ficação e ações afirma�vas;

 

VI - ampliar, incen�var e fortalecer a produção e disseminação de informações das diversas
culturas africanas, afro-brasileiras, quilombolas, indígenas, ciganas e de outros povos de comunidades
tradicionais presentes no âmbito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira;

 

VII - fortalecer e incen�var a criação de núcleos, centros e grupos de pesquisa, estudo e
extensão afro-brasileiros e voltados às ações afirma�vas no âmbito da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira;

 

VIII - ar�cular ações e fortalecer inicia�vas interins�tucionais e comunitárias, com vistas à
promoção da equidade étnico-racial, de gênero, de sexualidade, de origem, de religião e de
regionalidade;

 

IX - estabelecer mecanismos de par�cipação da comunidade acadêmica nos processos de
elaboração, de implementação e de monitoramento das ações afirma�vas e de promoção da equidade
étnico-racial, de gênero, de sexualidade, de origem, de religião e de regionalidade;
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X - planejar, monitorar e avaliar a implementação de ações afirma�vas na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; 

 

XI - propiciar o acesso e a permanência qualificada das pessoas com deficiências, por meio
da redução de barreiras arquitetônicas e a�tudinais, na comunicação, informação e no currículo;

 

XII - promover a par�cipação de estudantes negros, indígenas e imigrantes em projetos de
pesquisa, extensão e monitoria, bem como, assegurar a temá�ca das ações afirma�vas nos editais de
projetos de pesquisa e extensão;

 

XIII - realizar mapeamento das redes de movimentos sociais, conselhos, associações,
dentre outros equipamentos de controle social voltados à consolidação das Polí�cas de Ações
Afirma�vas;

 

XIV - promover interlocução com lideranças de povos de terreiros, polí�cas, religiosas,
comunidades tradicionais e povos indígenas onde a Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira está instalada, visando aproximação com os territórios;

 

XV - produzir e divulgar dados esta�s�cos acerca das populações atendidas pelo Programa
de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; 

 

XVI - promover o acolhimento ins�tucional das(os) estudantes atendidas pelo Programa de
Ações Afirma�vas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira;

 

XVII - promover atuação das representações estudan�s junto aos Conselhos dos Ins�tutos,
interlocução com os Colegiados de Cursos, visando a inserção de polí�cas de ações afirma�vas nos
currículos e processos forma�vos;

 

XVIII - promover seminários, fóruns, campanhas, rodas de conversas, formações com
ingressos (as), cursos, eventos, a�vidades forma�vas para discu�r e divulgar as ações afirma�vas;

 

XIX - elaborar o Programa de Acolhimento e Acompanhamento Pedagógico de Estudantes
atendidos pelo Programa de Ações Afirma�vas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira;

 

XX - promover interlocução com a Pró-reitoria de Graduação, a Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação, os Colegiados de Cursos e as Gestões de Ensino sobre implementação de programas de
tutoria acadêmica e mi�gação da evasão e retenção dos(as) estudantes beneficiários(as) desse Programa;
e

 

XXI - mapear e avaliar o impacto do Programa de Ações Afirma�vas na Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

 

CAPÍTULO IV
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DA SELEÇÃO

  

Art. 9º  A seleção para ingresso nos cursos de Graduação ocorrerá:

 

I - por meio do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e dos programas derivados deste,
como o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), mediante a reserva de vagas para negros e pessoas com
deficiência, prevista na legislação específica; e

 

II - por meio de Processo Sele�vo Especial, no caso de indígenas, negros, quilombolas,
ciganos, povos e comunidades tradicionais, refugiados, pessoas com deficiência, pessoas com
iden�dades trans e pessoas em situação de privação de liberdade ou egressas do sistema prisional.

 

§ 1º Outros critérios para seleção por meio do Processo Sele�vo Especial:

 

I - todo o público beneficiário da seleção deverá ser oriundo de escola pública e integrar
família com renda per capita de até 1,5 salário-mínimo; e

 

II - deverá ser apresentada declaração de que o beneficiário pertence à população
contemplada pelo Programa:

 

a) a declaração de pertencimento à população quilombola, indígena, cigana ou de outros
povos de comunidades tradicionais será fornecida pela Comunidade e assinada por 3 (três)
representantes da instância superior da comunidade a qual pertencem;

 

b) a declaração dos(as) pessoas egressas do cumprimento de medidas socioeduca�vas e
medidas sócio prote�vas será fornecida pela ins�tuição de cumprimento da medida; e

 

c) a declaração das pessoas transexuais, traves�s e não-binárias será feita por meio de
carta do(a) beneficiário(a) do Programa, com relato de sua trajetória (iden�ficação) e da apresentação de,
pelo menos um, dos seguintes documentos:

 

1. documento comprobatório de re�ficação da iden�ficação; e

 

2. documento comprobatório de inclusão do nome social no cadastro de pessoa �sica
(CPF).

 

§ 2º Os processos sele�vos são de responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação.

 

§ 3º As bancas de heteroiden�ficação deverão ser uma etapa dos processos sele�vos.

  

CAPÍTULO V
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DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

 

Art. 10. 55% (cinquenta e cinco por cento) das vagas serão para ingresso via Enem por
meio do Sisu, incluindo reservas de vagas já presentes no Sisu. Neste grupo devem estar inclusos:

 

I - candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

 

II - candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per
capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas;

 

III - candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas;

 

IV - candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da
renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

 

V - candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior
a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas;

 

VI - candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas;

 

VII - candidatos com deficiência, independentemente da renda; e

 

VIII - candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

 

Art. 11. 30% (trinta por cento) das vagas serão para ingresso por meio do Processo Sele�vo
de Estudantes Estrangeiros (PSEE), de responsabilidade da PROINTER, a ser regulado por resolução
própria.

 

Art. 12. 15% (quinze por cento) das vagas serão para o ingresso por meio de Processo
Sele�vo Especial de Ações Afirma�vas, assim distribuídas:

 

I - categoria 1: 3% (três por cento) para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e
autodeclarada quilombola;

 

II - categoria 2: 3% (três por cento) para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e
indígena;
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III - categoria 3: 2% (dois por cento) para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública
e autodeclarada membro de outros povos e comunidades tradicionais;

 

IV - categoria 4: 3% (três por cento) para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública
e autodeclarada pessoa com iden�dade trans;

 

V - categoria 5: 2% (dois por cento) para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e
autodeclarada cigana;

 

VI - categoria 6: 1% (um por cento) para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública e
autodeclarada refugiada; e

 

VII - categoria 7: 1% (um por cento) para pessoa de baixa renda, egressa de escola pública
e autodeclarada pessoa em situação de privação de liberdade ou egressa do sistema prisional.

 

§ 1º Cada curso deve garan�r no mínimo uma pessoa por categoria.

 

§ 2º Se as vagas de uma categoria não forem totalmente preenchidas, as vagas restantes
irão para a categoria seguinte, conforme segue: Categoria 1 para a Categoria 2; Categoria 2 para a
Categoria 3; Categoria 3 para a Categoria 4; Categoria 4 para a Categoria 5; Categoria 5 para a Categoria
6; Categoria 6 para a Categoria 7; e Categoria 7 para a categoria 1. Realizado este ciclo, caso ainda haja
vagas não preenchidas, elas deverão ser encaminhadas para as vagas de ações afirma�vas descritas no
art. 10.

 

Parágrafo único. A distribuição das vagas deve também ser aplicada em processos sele�vos
como o Sistema de Seleção U�lizando os Resultados do Enem (SISURE) e outros processos sele�vos
realizados pela universidade, exceto, os processos sele�vos para seleção de estudantes estrangeiros para
os cursos de graduação.

 

Art. 13. A seleção para ingresso nos cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu,
acontecerá por editais próprios, contemplando 70% (setenta por cento) das vagas para ampla
concorrência, 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos),
indígenas e pessoas com deficiência, e 10% (dez por cento) das vagas para as ações afirma�vas segundo
as categorias constantes no art. 12.

 

§ 1º Cada curso de pós-graduação deve decidir quais categorias serão contempladas em
cada edital.

 

§ 2º Se as vagas de uma categoria não forem totalmente preenchidas, as vagas restantes
irão para a categoria seguinte, conforme critério especificado no próprio edital.

 

§ 3º Por não se tratar de ação afirma�va, mas de polí�ca de desenvolvimento ins�tucional,
cada colegiado de curso de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu deverá decidir pela inclusão, nas
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vagas da ampla concorrência, de vaga específica para os Técnico-Administra�vos em Educação (TAEs) da
Unilab e de alunos internacionais.

 

 Art. 14. Critérios adicionais para Ações Afirma�vas:

 

I - todo o público beneficiário da seleção deve ser oriundo de escola pública e integrar
família com renda per capita de até 1,5 salário-mínimo;

 

II - deve ser apresentada declaração de que o beneficiário pertence à população
contemplada pelo Programa:

 

a) a declaração de pertencimento à população quilombola, indígena, cigana ou de outros
povos de comunidades tradicionais será fornecida pela Comunidade e assinada por 3 (três)
representantes da instância superior da comunidade a qual pertencem;

 

b) a declaração das pessoas egressas do cumprimento de medidas socioeduca�vas e
medidas sócio prote�vas será fornecida pela ins�tuição de cumprimento da medida; e

 

c) a declaração das pessoas com iden�dades trans será feita por meio de carta do(a)
beneficiário(a) do Programa com relato de sua trajetória (iden�ficação) e da apresentação de, pelo
menos um, dos seguintes documentos:

 

1. Documento comprobatório de re�ficação da iden�ficação; e

 

2. Documento comprobatório de inclusão do nome social no cadastro de pessoa �sica
(CPF).

 

III - As bancas de heteroiden�ficação devem ser uma etapa dos processos sele�vos e as
comissões de heteroiden�ficação devem ser criadas pela Coordenação de Direitos Humanos em parceria
com as pró-reitorias acadêmicas envolvidas no respec�vo edital.

 

CAPÍTULO VI

DO INCENTIVO À PERMANÊNCIA

 

Art. 15. Das ações de Incen�vo à Permanência na Universidade:

 

I - contribuir para o cumprimento do Plano Nacional de Assistência Estudan�l, bem como
para ações e planos internacionais, federais, estaduais, municipais, nas áreas de Ações Afirma�vas e de
Permanência;

 

 II - ar�cular, elaborar, promover e fomentar a polí�ca de assistência estudan�l junto aos
setores e Pró-reitorias, que compreende, a concessão de auxílios e fomento à criação de infraestrutura
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referente à moradia, alimentação, acessibilidade, entre outros;

 

 III - ar�cular, elaborar, promover e fomentar o acesso às diferentes modalidades de bolsas
acadêmicas (ensino, extensão e pesquisa) oriundas de modelos já existentes e novos modelos de bolsas;

 

 IV - ar�cular a criação, reestruturação e ampliação de programas e ações já existentes na
Universidade, que visam apoio econômico emergencial, apoio a moradia emergencial, acesso
emergencial ao Restaurante Universitário (RU); entre outros;

 

 V - ar�cular, elaborar, promover e fomentar, junto aos setores e pró-reitorias, uma polí�ca
de acompanhamento de desempenho acadêmico, psicossocial e pedagógico;

 

 VI - ar�cular, elaborar, promover e fomentar parcerias e convênios com ins�tuições
públicas e/ou privadas, para auxiliar as ações de incen�vo à permanência estudan�l;

 

 VII - promover a inclusão do Programa de Ações Afirma�vas no co�diano universitário;

 

 VIII - garan�r que os grupos atendidos neste Programa sejam mencionados nos
documentos e materiais de divulgação oficial da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira, com a finalidade de incen�var a integração e evitar ações de discriminação contra esta
população, desde que atendam aos critérios de comunicação ins�tucional da Unilab; e

 

 IX - fortalecer ações para a permanência na universidade de pessoas pertencentes a
grupos socialmente marginalizados e que são economicamente desfavorecidos.

 

CAPÍTULO VII

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

 

Art. 16. Deverá ser criado o Comitê de Acompanhamento das Polí�cas de Ações
Afirma�vas (CAPAF), com caráter permanente e consul�vo, composto por:

 

I - representantes da Coordenação de Direitos Humanos;

 

II - representantes da Pró-Reitoria de Graduação;

 

III - representantes da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;

 

IV - representantes da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura;

 

V - representantes dos docentes;
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VI - representantes dos técnico-administra�vos em educação;

 

VI - representantes dos discentes; e

 

VII - representantes dos segmentos sociais beneficiários das ações afirma�vas.

 

Art. 17.  O Comitê de Acompanhamento das Polí�cas de Ações Afirma�vas será presidido
pela Coordenação de Direitos Humanos.

 

Art. 18.  A vice-presidência deverá ser exercida por membro da comunidade da Unilab.

 

Art. 19. São atribuições do Comitê de Acompanhamento das Polí�cas de Ações
Afirma�vas:

 

I - garan�r a con�nuidade e o aprimoramento das polí�cas de ação afirma�vas;

 

II - acompanhar a elaboração, a implementação, a avaliação e o aprimoramento do
Programa, zelando pela ar�culação entre seus instrumentos e ações; e

 

III - elaborar um Plano de Ações Afirma�vas envolvendo ensino, pesquisa e extensão para
o ingresso e a permanência das populações atendidas pelo Programa de Ações Afirma�vas, de acordo
com os ar�gos desta Resolução.

 

§ 1º A avaliação do Programa de Ações Afirma�vas deve ocorrer de 3 (três) em 3 (três)
anos, quanto as suas metas, ações e adequações;

 

§ 2º Devem ser criados instrumentos pedagógicos para realizar-se a avaliação.

 

§ 3º Após 3 (três) avaliações, deve ser avaliada a con�nuidade do Programa.

 

CAPÍTULO VIII

DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO

 

Art. 20. Deve ser cons�tuída uma comissão para verificar a autodeclaração dos candidatos
autodeclarados negros (pretos e pardos) que  funcionará de acordo com a legislação vigente.

 

Art. 21. Devem ser cons�tuídas Comissões de Verificação e Validação para todas as
categorias descritas nesta Resolução.
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Parágrafo único. As bancas de heteroiden�ficação são acionadas como uma etapa dos
processos sele�vos e quando houver denúncias contra possíveis irregularidades na ocupação de vagas
em cursos de graduação e pós-graduação.

 

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 22. É de responsabilidade da Reitoria garan�r as condições administra�vas,
pedagógicas e financeiras adequadas para a realização do Programa de Ações Afirma�vas, mediante a
existência de disponibilidade orçamentária.

 

§ 1º Os processos sele�vos são de responsabilidade das pró-reitorias acadêmicas ou, no
caso da pós-graduação, pelos colegiados dos cursos, se designado pela pró-reitoria.

 

§ 2º É recomendável que os Programas de Pós-Graduação decidam pela criação de linhas
de pesquisas e/ou temá�cas de pesquisa, entre outros, que contemplem as demandas dos grupos
pertencentes às ações afirma�vas.

 

 Art. 23. Deverá ser divulgado em todos os espaços ins�tucionais da Unilab o Programa de
Ações Afirma�vas, além da divulgação externa para a�ngir os públicos-alvo deste Programa.

 

Art. 24. Os casos omissos serão tratados pelo Comitê de Acompanhamento das Polí�cas de
Ações Afirma�vas da Unilab em primeira instância e, quando couber, enviados ao Consuni, úl�ma
instância.

 

 

Referência: Processo nº 23282.006160/2021-81 SEI nº 0324450
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI/UNILAB Nº 41, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) e a(s) sua(s) Fundação(ões) de Apoio
credenciada(s) e/ou autorizada(s) e/ou Organização(ões)
da Sociedade Civil (OSCs) credenciada(s), bem como
sobre os projetos ins�tucionais a serem desenvolvidos e
seus trâmites processuais de aprovação, a composição
das equipes executoras, a concessão de bolsas a
servidores docentes, discentes e técnico-administra�vos e
dá outras providências.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA,
no uso das atribuições legais, em sua 74ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de agosto de 2021, considerando o processo nº
23282.010376/2021-41,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Disciplinar o relacionamento entre a Unilab e as Fundações de Apoio credenciadas e/ou autorizadas e/ou as
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) credenciadas, quanto à  execução e acompanhamento de contratos, convênios, termos de
cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes individualizados com en�dades públicas e  privadas, brasileiras e estrangeiras,
concessão de bolsas e aplicação de recursos vindos desses, bem como regulamentar os critérios de controle, acompanhamento e as
condições para concessão de bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão e de es�mulo à inovação a servidores docentes e técnico-
administra�vos, vinculados a projetos ins�tucionais e dar outras providências, na forma desta Resolução.

 

CAPÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 2º  A formalização de contratos, convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes
individualizados com as Fundações de Apoio credenciadas e/ou autorizadas e/ou as Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
credenciadas, no âmbito ins�tucional, será regida conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), pelo Ministério da Educação (MEC), pelo Conselho Universitário (Consuni) da Unilab e pelas demais legislações
vigentes. 

 

Art. 3º  A contratação de Fundação de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) tem como finalidade apoiar o
desenvolvimento e a execução de projetos ins�tucionais, os quais abrangem projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de
desenvolvimento ins�tucional, cien�fico, tecnológico, projetos de es�mulo à inovação e projetos de prestação de serviços à
comunidade.

 

§ 1º  A atuação das Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em projetos de desenvolvimento
ins�tucional para melhoria de infraestrutura limitar-se-á às obras laboratoriais, contratações de serviços comuns e serviços/obras de
engenharia e à aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às a�vidades de pesquisa cien�fica e
tecnológica, garan�ndo que os materiais e equipamentos adquiridos ao longo do projeto sejam incorporados ao patrimônio da
Unilab.  
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§ 2º É vedada a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos. 

 

§ 3º  É vedada a realização de projetos com a par�cipação das Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil
(OSCs) baseados em prestação de serviços de duração indeterminada, bem como aqueles que, pela não fixação de prazo de finalização
ou pela reapresentação reiterada, assim se configurem.

 

Art. 4º A celebração de contratos, convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes
individualizados também se dará para o apoio à gestão administra�va e financeira necessária à execução dos projetos mencionados no
art. 3º da presente resolução e, primordialmente, ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa cien�fica e tecnológica.

 

Art. 5º  A atuação das Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) estará condicionada ao registro
e credenciamento, conforme previsto na legislação vigente.

 

Art. 6º Os projetos de que trata a presente Resolução são aqueles coordenados por servidores do quadro efe�vo da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

 

Art. 7º  Para cada projeto deverá ser inicialmente elaborado um plano de trabalho próprio da ins�tuição (Unilab), em
conformidade com as exigências do órgão externo, se couber, e em conformidade ao Anexo I desta Resolução, no qual deverão constar
obrigatoriamente:

 

I - �tulo do projeto e unidade acadêmica/órgão responsável;

 

II - nome do coordenador do projeto que fará a propositura e o acompanhamento de suas a�vidades e metas, emi�ndo
relatório técnico mensal e colaborando com a prestação de contas ao final do projeto;

 

III - descrição básica contendo resumidamente: natureza do projeto, obje�vo principal, a�vidade fim que jus�fiquem a
sua classificação quanto à natureza, órgão financiador, prazo de execução, metas, indicadores, orçamento previsto e cronograma de
execução �sico e financeiro;

 

IV - recursos da Unilab, com os ressarcimentos per�nentes – contrapar�da, se couber; e

 

V - planilha detalhada contendo a previsão de receita com a origem dos recursos, pagamentos previstos a pessoas �sicas
e jurídicas por prestação de serviços, pagamentos previstos de bolsas, despesas administra�vas e operacionais rela�vas à Fundação de
Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC), bem como as demais despesas do projeto, tais como despesas com visitas técnicas e
par�cipação em eventos.

 

CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO

 

Art. 8º  A par�cipação de servidores da Unilab em projetos de que trata esta Resolução poderá ocorrer nas seguintes
a�vidades, sem prejuízo de outras que possam estar previstas em leis ou normas ins�tucionais: 

 

I - a�vidades de ensino: que tenham por obje�vo a formação acadêmica e profissional, em nível superior; 

 

II - a�vidades de pesquisa e desenvolvimento cien�fico: consideradas aquelas que envolvam instrumentos de
desenvolvimento, fomento, intercâmbio e disseminação de pesquisa cien�fica e tecnológica; 

 

III - a�vidades de extensão: consideradas aquelas que envolvam processos educa�vos, ar�s�cos, culturais e cien�ficos
que, de forma ar�culada com o ensino e a pesquisa, tenham por obje�vo ampliar a relação da Unilab com a sociedade; 

 

IV - a�vidades de inovação cien�fica e tecnológica: consideradas aquelas que se cons�tuem em aperfeiçoamento ou
introdução de novidade no ambiente produ�vo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços, assim como outras
a�vidades em conformidade com as disposições da Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004; e
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V - a�vidades de desenvolvimento ins�tucional: consideradas aquelas que incluam programas, projetos, a�vidades e
operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições da
ins�tuição, para o cumprimento eficiente e eficaz de seus obje�vos.

 

Parágrafo único.  As informações para a classificação e subclassificação do projeto quanto à natureza de suas a�vidades
estão especificadas, de forma não exaus�va, no Anexo II desta Resolução. 

 

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES EXECUTORAS DOS PROJETOS 

 

Art. 9º  A par�cipação de servidores  na execução dos projetos a que se refere este ar�go dependerá de prévia
aprovação do projeto pelo Órgão Interno de Vinculação e pelo Conselho da Unidade Acadêmica, respeitando-se e atendendo-se ao
que se segue:

 

I - o coordenador do projeto realizará a escolha de sua equipe de trabalho, por meio de edital de seleção interna e com
ampla divulgação, devendo ser incen�vada a par�cipação de discentes da Unilab; 

 

II - é possível a inclusão de servidores em projetos em  andamento, desde que previamente selecionado via edital de
seleção interna, sendo informada a função, a duração das a�vidades, a carga horária a ser despendida, bem como os valores de bolsas
a serem concedidas, se houver; 

 

III - a par�cipação dos servidores docentes e técnico-administra�vos nas a�vidades previstas nesta Resolução é
considerada para todos os efeitos, a�vidade não autônoma, sob o controle ins�tucional da Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira; e

 

IV - a par�cipação dos servidores docentes e técnico-administra�vos não cria vínculo emprega�cio de qualquer natureza
com a Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC). 

 

Art. 10. Os projetos devem ser realizados por, no mínimo, 2/3 (dois terços) de pessoas vinculadas à Unilab, como
docentes, técnico-administra�vos, alunos regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal em programas de
pesquisa da Unilab. 

 

§ 1º Os par�cipantes externos vinculados à Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC) não serão
considerados na composição mínima de integrantes da Unilab. 

 

§ 2º  A par�cipação de discentes da Unilab deve ser incen�vada em todos os projetos e, no caso de projetos
ins�tucionais de prestação de serviços, quando tal prestação for admi�da como modalidade de extensão, deverá ser observada a
legislação vigente. 

 

§ 3º Em projetos desenvolvidos em conjunto com outras Ins�tuições Públicas ou Privadas de Ensino Superior, Empresas
públicas ou Empresas privadas o percentual referido no caput poderá ser alcançado por meio da soma da par�cipação de pessoas
vinculadas à(s) mesma(s).

 

§ 4º Em casos excepcionais devidamente jus�ficados e observada a legislação vigente, poderão ser aprovados projetos
que não atendam à restrição prevista no caput.

 

§ 5º  É vedada a par�cipação de familiares do coordenador nos projetos, tais como: cônjuge, companheiro/a ou
parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

 

§ 6º A par�cipação de docentes e servidores técnico-administra�vos nos projetos de que trata este ar�go deve atender
a legislação que regulamenta as carreiras prevista para o corpo docente e servidores técnico- administra�vos da Unilab. 

 

§ 7º A par�cipação de servidores da Unilab nas a�vidades previstas nos projetos não cria vínculo emprega�cio de
qualquer natureza, podendo as Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) contratadas, para sua execução,
conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão. 
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§ 8º Os servidores ocupantes de cargo de direção ou função gra�ficada na Unilab poderão desenvolver a�vidades de
ensino, pesquisa e extensão no âmbito dos projetos apoiados pelas Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
com recebimento de bolsas. 

 

Art. 11. É permi�da a par�cipação não remunerada de servidores das Ins�tuições Federais de Ensino Superior (IFES) e
demais Ins�tuições Cien�ficas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) nos órgãos de direção de Fundações de Apoio e/ou Organizações da
Sociedade Civil (OSCs), não lhes sendo aplicável o disposto no inciso X do caput do art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990. (Incluído pela Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013). 

 

§ 1º  Não se aplica o disposto no caput deste ar�go aos servidores da Unilab inves�dos em cargo em comissão ou
função de confiança.

 

§ 2º Os servidores da Unilab somente poderão par�cipar de a�vidades nas Fundações de Apoio e/ou Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) quando não houver prejuízo ao cumprimento de sua jornada de trabalho na unidade de origem.

 

Art. 12. É vedada a u�lização das Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para contratação de
pessoal visando a prestação de serviços ou o atendimento de necessidades de caráter permanente da Unilab.  

 

Art. 13. É vedado à Unilab o pagamento de débitos contraídos pelas Fundações de Apoio e/ou Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) e a responsabilidade a qualquer �tulo, em relação ao pessoal por elas contratado, inclusive na u�lização de
pessoal da própria Universidade. 

 

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO DE BOLSAS

 

Art. 14. Os projetos realizados poderão, de acordo com as normas vigentes, prever a concessão de bolsas de ensino,
pesquisa, extensão e de es�mulo à inovação pelas Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs). 

 

§ 1º As bolsas poderão ser concedidas a todos os par�cipantes do projeto, incluindo docentes, técnico-administra�vos,
discentes regulares e pesquisadores, desde que de acordo com a legislação e com as norma�vas internas da Unilab vigentes. 

 

§ 2º A concessão de bolsas a docentes e técnico-administra�vos da Unilab, ficará condicionada ao atendimento dos
critérios estabelecidos em edital de seleção interna da equipe executora do respec�vo projeto. 

 

§ 3º  As bolsas serão subme�das, quando necessário, aos recolhimentos es�pulados na legislação vigente. 

 

§ 4º É vedada aos docentes e técnico-administra�vos da Unilab a par�cipação nas a�vidades previstas no projeto
durante a respec�va jornada de trabalho, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua
especialidade. 

 

§ 5º Os bolsistas serão selecionados pelo coordenador do projeto, seguindo os critérios previstos no edital de seleção
interna, devendo ser incen�vada a par�cipação de discentes.

 

Art. 15. Fica vedada: 

 

I - a concessão de bolsas para o cumprimento de a�vidades regulares de magistério de graduação e pós-graduação; 

 

II - a concessão de bolsas a servidores a �tulo de retribuição pelo desempenho de funções comissionadas; 

 

III - a concessão de bolsas a servidores técnico-administra�vos a �tulo de retribuição pelo desempenho de a�vidades
administra�vas inerentes ao cargo; 
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IV - a concessão de bolsas a servidores pela par�cipação nos conselhos das Fundações de Apoio; 

 

V - a cumula�vidade do pagamento da Gra�ficação por Encargo de Curso e Concurso (GECC), de que trata o art. 76-A da
Lei nº 8.112, de 1990, com a concessão de bolsas para a mesma a�vidade; e

 

VI - a concessão de bolsas a cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade do coordenador
do projeto (Súmula Vinculante STF nº 13 e Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispõem sobre a vedação do nepo�smo no
âmbito da administração pública federal). 

 

Art. 16.  Os valores das bolsas deverão ser estabelecidos com base nos valores es�pulados nas diferentes categorias
pelas agências oficiais de fomento, com exceção daquelas já fixadas pelo órgão financiador do projeto, em observância ao disposto no
art. 7º do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.  

 

Parágrafo único. Na ausência de bolsa correspondente das agências oficiais de fomento, será fixado valor compa�vel
com a formação do beneficiário e a natureza do projeto, considerando critérios de proporcionalidade em relação à remuneração
regular de seu beneficiário. 

 

Art. 17.  O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo servidor, não poderá exceder,
em qualquer hipótese, o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do art. 37, XI, da Cons�tuição Federal. 

 

§ 1º  O limite de remuneração será calculado mês a mês considerando-se o regime de competência. 

 

§ 2º  Os valores da hora-aula não poderão ser superiores a 2,2% do maior vencimento básico da administração pública
federal, consoante determina o art. 76-A, inciso III, alínea a, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e da Lei nº 11.314, de 3 de
julho de 2006. 

 

§ 3º A carga horária dedicada pelos servidores docentes, com ou sem dedicação exclusiva, aos projetos tratados na
presente resolução deverá estar em conformidade com as norma�vas internas da Unilab.

 

§ 4º A carga horária dedicada pelos servidores técnico-administra�vos, que não tenham a mesma atribuição de seu
contrato, aos projetos tratados na presente resolução deverá estar em conformidade com as norma�vas internas da Unilab.

 

§ 5º A Superintendência de Gestão de Pessoas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(SGP/UNILAB) deverá receber mensalmente documento informando os valores das bolsas pagas aos servidores par�cipantes da equipe
executora dos projetos tratados na presente Resolução. 

 

§ 6º Na hipótese de pagamento que extrapole o limite estabelecido no caput, a Fundação de Apoio e/ou Organização da
Sociedade Civil (OSC) credenciada per�nente suspenderá a concessão da bolsa até que seja regularizada a situação. 

 

§ 7º Os coordenadores de projeto e seus subs�tutos eventuais devem manter registros de frequência e cumprimento de
jornada de trabalho rela�vos aos servidores contemplados com bolsas e/ou integrantes dos projetos, mantendo documentação
atualizada, disponível às possíveis auditorias de controle interno e externo. 

 

§ 8º O encerramento, mesmo que antecipado, de cada projeto obriga ao seu coordenador ou seu subs�tuto eventual, a
devida prestação de contas junto à Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC) e à Plataforma Mais Brasil. 

 

§ 9º O Órgão Interno de Vinculação manterá arquivos com os dados atualizados dos projetos em andamento e dos
encerrados.  

 

Art. 18.  A concessão da bolsa será cancelada quando se verificar uma das seguintes hipóteses: 

 

I - quando o bolsista deixar de apresentar os relatórios de a�vidades ou não desempenhar as a�vidades especificadas no
plano de trabalho do projeto; 

 

II - a pedido do coordenador do projeto, devidamente jus�ficado, quando for necessária a subs�tuição de bolsista; 
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III - quando a remuneração do servidor, retribuições e bolsas percebidas ultrapassarem o limite estabelecido no art. 17
da presente resolução; e

 

 IV - a pedido do bolsista.

 

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES

 

Seção I 

Do Coordenador do Projeto

 

Art. 19. O Coordenador do projeto deve ser um servidor do quadro efe�vo da Unilab responsável pela formulação e
execução do projeto. 

 

Art. 20. O Coordenador do projeto poderá indicar um  subs�tuto eventual para auxiliá-lo na execução do projeto. 

 

Art. 21. Compete ao Coordenador do projeto:

 

I - elaborar o projeto e seu respec�vo plano de trabalho, conforme disposto no art. 7º;

 

II - dar  início e instruir o processo de aprovação do projeto a ser desenvolvido em parceria com Fundação de Apoio e/ou
Organização da Sociedade Civil (OSC) no sistema de controle de informações vigente;

 

III - solicitar a aprovação do projeto ao Órgão Interno de Vinculação e ao Conselho da Unidade Acadêmica em que é
lotado; 

 

IV - elaborar edital de seleção interna da equipe executora do projeto, com o auxílio do Órgão Interno de Vinculação,
devendo ser incen�vada a par�cipação de discentes da Unilab, como referido no art. 9º, inciso I;

 

V - acompanhar os procedimentos rela�vos à seleção da ins�tuição executora;

 

VI - manter registros de frequência e cumprimento de jornada de trabalho rela�vos aos integrantes da equipe executora
dos projetos, mantendo documentação atualizada, disponível às possíveis auditorias de controle interno e externo, conforme art. 17,  §
7º; 

 

VII - receber mensalmente os relatórios de a�vidades elaborados pelos demais bolsistas do projeto, anexando cópia ao
processo como um documento único mensal;

 

VIII - elaborar seu próprio relatório mensal de acompanhamento �sico e/ou �sico-financeiro do projeto nos prazos
previamente estabelecidos no plano de trabalho;

 

IX - providenciar o envio de todos os relatórios, inclusive o seu, à Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade
Civil (OSC), devendo remeter cópia dos arquivos para o Órgão Interno de Vinculação; e

 

X - gerir patrimônio envolvido na execução do projeto e encaminhar este para incorporação ao patrimônio da Unilab,
conforme § 1º do art. 3º.

 

Seção II 

Do Órgão Interno de Vinculação
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Art. 22.  O Órgão Interno de Vinculação é a instância administra�va responsável pela aprovação do projeto juntamente
ao Conselho da Unidade Acadêmica, bem como pelo registro e acompanhamento do projeto. 

 

Parágrafo único. O Órgão Interno de Vinculação será definido de acordo com a natureza do projeto:

 

I - Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - quando se tratar de Projetos de Pesquisas, de Pós-graduação e/ou de
Inovação Tecnológica;

 

II - Pró-reitoria de Graduação - quando se tratar de Projetos de Ensino (nível Graduação); 

 

III - Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura - quando se tratar de Projetos de Extensão; e

 

IV - Pró-reitoria de Planejamento, Pró-reitoria de Administração ou Gabinete da Reitoria - quando se tratar de Projetos
de desenvolvimento ins�tucional e/ou infraestrutura.

 

Art. 23.  Compete ao Órgão Interno de Vinculação:

 

I - aprovar o projeto encaminhado pelo coordenador;

 

II - realizar o registro do projeto aprovado, anexando ao processo o documento comprobatório da referida ação no
sistema de controle de informações vigente; 

 

III - auxiliar o coordenador do projeto na elaboração do edital de seleção interna da equipe executora do projeto;

 

IV - garan�r a ampla divulgação do edital de seleção interna da equipe executora do projeto; e

 

V - manter todos os registros �sicos com os dados atualizados dos projetos em andamento e dos encerrados;

 

Seção III

Do Conselho da Unidade Acadêmica

 

Art. 24. O Conselho da Unidade Acadêmica é a instância acadêmica de lotação do docente coordenador do projeto,
sendo responsável pela aprovação do projeto juntamente ao Órgão Interno de Vinculação. 

 

Art. 25. Compete ao Conselho da Unidade Acadêmica dar con�nuidade ao processo de aprovação do projeto, após
manifestação prévia do Órgão Interno de Vinculação.

 

Seção IV

Da Pró-Reitoria de Planejamento

 

Art. 26.  Compete à Pró-reitoria de Planejamento (Proplan):

 

I - iden�ficar os editais abertos em diversos órgãos e divulgar junto à comunidade interna; 

 

II - definir e acompanhar o fluxo processual de contratações de Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade
Civil (OSCs);

 

III - receber projetos aprovados de captação de recursos externos;

 

IV - disponibilizar os documentos recebidos nas plataformas oficiais;
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V - acompanhar a aprovação pela unidade concedente, atendendo diligências, se necessário;

 

VI - monitorar a descentralização dos créditos orçamentários;

 

VII - acompanhar a seleção das en�dades executoras;

 

VIII - acompanhar a execução orçamentária e financeira dos projetos; e

 

IX - solicitar a prestação de contas pelo responsável do projeto.

 

Seção V

Da Pró-Reitoria de Administração

 

Art. 27.  Compete à Pró-reitoria de Administração (Proad):

 

I - no�ficar, em qualquer período, o Órgão Interno de Vinculação e o coordenador do projeto sobre ajustes e
providências rela�vas à instrução processual para contratação;

 

II - celebrar instrumentos jurídicos específicos e atestar conformidade à legislação vigente;

 

III - analisar repactuações e reajustes (equilíbrio econômico-financeiro dos contratos);

 

IV - analisar procedimentos administra�vos quanto às solicitações de termo adi�vo nos contratos;

 

V - analisar termos de contratos, convênios e demais termos congêneres;

 

VI - consultar e registrar os projetos e seus respec�vos contratos nos sistemas: Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI), Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), Sistema de Informação
Execu�va (SIE) e outros, se couber;

 

VII - formalizar, registrar e publicar atas de registro de preços, contratos, convênios e demais termos congêneres; e

 

VIII - realizar o suporte e orientações técnicas necessários aos gestores e fiscais de contratos, convênios, coordenadores
de projetos e demais servidores.

 

Seção VI

Da Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais

 

Art. 28. Compete à Pró-reitoria de Relações Ins�tucionais e Internacionais (Prointer):

 

I - instruir processo administra�vo para juntada de documentação visando credenciamento e autorização de Fundações
de Apoio junto ao Grupo de Apoio Técnico do Ministério da Educação/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, podendo solicitar
à quaisquer unidades os documentos necessários;

 

II - realizar o prévio credenciamento de OSCs com fins de futura celebração de instrumentos jurídicos específicos; e

 

III - instruir os processos de celebração de instrumentos de cooperação ins�tucional com as Fundações de Apoio e com
as OSCs que não impliquem repasses de recursos por parte da Unilab, conforme legislação e norma�vos internos.
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Seção VII 

Da Superintendência de Gestão de Pessoas

 

Art. 29. Compete à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) dar ciência mensal acerca da par�cipação, função
exercida e valores de bolsa percebidos pelos servidores docentes e/ou técnico-administra�vos da Unilab nos projetos tratados na
presente Resolução.

 

Seção VIII

Da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência

 

Art. 30. Compete à Secretaria de Governança, Integridade e Transparência (SGIT):

 

I - divulgar as informações sobre agentes par�cipantes dos projetos executados pela Fundação de Apoio e/ou
Organização da Sociedade Civil (OSC);  

 

II - divulgar informações tempes�vas, centralizadas, completas, interoperáveis e granuláveis;  

 

III - divulgar as avaliações de desempenho exigidas para instrução do pedido de renovação de registro, credenciamento
e autorização das Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) contratadas pela Unilab; e  

 

IV - divulgar as fiscalizações realizadas em Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras da
Unilab.

 

CAPÍTULO VI

DOS TRÂMITES PROCESSUAIS DOS PROJETOS 

 

Art. 31. Os projetos a serem desenvolvidos em parceria com Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil
(OSC) deverão ser aprovados, respec�vamente, pelo Órgão Interno de Vinculação e pelo Conselho da Unidade Acadêmica de lotação
do coordenador do projeto. 

 

Art. 32.  A solicitação de aprovação do projeto a ser desenvolvido em parceria com Fundação de Apoio e/ou Organização
da Sociedade Civil (OSC) deverá ser iniciada como processo no sistema de controle de informações vigente pelo coordenador do
projeto, que deverá:

 

I - anexar o plano de trabalho elaborado em conformidade com o art. 7º; e

 

II - solicitar, nos casos de projetos de inovação que envolvam ou prevejam geração de resultados passíveis de registro de
propriedade intelectual, a análise e emissão de parecer técnico pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Unilab.

 

Parágrafo único.  Nos casos de projetos que demandem atenção especial em relação ao sigilo, em conformidade ao § 1º
do art. 7º e ao inciso VI do art. 23 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, poderá ser anexado apenas o seu resumo, no qual
deverão constar os dados básicos para conhecimento, tais como: órgão financiador, orçamento financeiro, obje�vos e a�vidades que
jus�fiquem a sua classificação quanto à natureza do projeto. 

 

Art. 33. O coordenador do projeto deverá remeter o processo para o Órgão Interno de Vinculação e este,
posteriormente, para o Conselho da Unidade Acadêmica no qual o servidor está lotado, devendo ambos manifestarem sua decisão.

 

§ 1º A aprovação de projetos coordenados por servidores técnico-administra�vos lotados em unidades não acadêmicas
será decidida exclusivamente pelo respec�vo Órgão Interno de Vinculação, não necessitando de tramitação para o Conselho da
Unidade Acadêmica.
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§ 2º O diretor do Conselho da Unidade Acadêmica a que se refere o caput deste ar�go poderá aprovar ad referendum o
projeto acadêmico a ser desenvolvido, desde que submeta o seu ato à ra�ficação pelo colegiado do Conselho na primeira reunião
subsequente.

 

§ 3º Após a aprovação do projeto pelo Conselho da Unidade Acadêmica, o processo deverá ser retornado para o Órgão
Interno de Vinculação, para o devido registro interno do projeto.

 

Art. 34. Concluída a fase de registro interno do projeto, caberá ao Órgão Interno de Vinculação dar con�nuidade ao
trâmite processual, encaminhando o processo à Proplan e à Proad.

 

Parágrafo único. A Proplan e a Proad, conforme a competência de cada uma das unidades, após o recebimento do
processo, via sistema de controle de informações vigente, deverão definir a forma de execução financeira do projeto, no�ficando, em
seguida, o Órgão Interno de Vinculação e o coordenador do projeto.

 

Art. 35.  Após a no�ficação da Proplan e da Proad, caberá ao coordenador do projeto, com o auxílio do Órgão Interno de
Vinculação, elaborar edital de seleção interna da equipe executora do projeto. 

 

Parágrafo único. O Órgão Interno de Vinculação deverá garan�r a ampla divulgação do edital tratado no caput deste
ar�go.

 

Art. 36. Após a conclusão da seleção interna tratada no ar�go anterior, todos os membros da equipe executora do
projeto, incluindo o coordenador, deverão atender às seguintes exigências:

 

I - atestar, por meio de declaração individual em conformidade ao Anexo III desta Resolução, o não comprome�mento
de suas atribuições funcionais regulares na Unilab;

 

II - atestar, por meio de declaração individual em conformidade ao Anexo IV desta Resolução, a inexistência de vínculo
parental, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, com dirigentes da agência de fomento da
bolsa, dirigentes da Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC) ou com servidores e ocupantes de cargos de direção
superior ou de coordenação do referido projeto, vinculados à Unilab; e

 

III - atestar, por meio de declaração individual em conformidade ao Anexo V desta Resolução, o cumprimento do limite
ins�tuído pelo teto máximo do funcionalismo público federal, nos termos do art. 37, XI, da Cons�tuição Federal. 

 

Parágrafo único. As declarações dispostas nos incisos I, II e III deste ar�go deverão ser anexadas ao processo iniciado no
Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

 

Art. 37. Caberá ao coordenador do projeto repassar para a Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil
(OSC) documento contendo as informações da equipe consolidada do projeto, para fins de pagamento dos bolsistas e
acompanhamento e controle da execução do mesmo.

 

CAPÍTULO VII

DOS AJUSTES

 

Art. 38. A Unilab estabelecerá parceria com Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) por meio
da formalização de instrumentos jurídicos, tais como contratos, convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou
ajustes individualizados, com objetos específicos e por prazo determinado. 

 

Parágrafo único.  É vedado o uso de instrumentos, inclusive os termos adi�vos, com objeto genérico. 

 

Art. 39. Os contratos, convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes individualizados
deverão conter, no mínimo, sem prejuízo de outras exigências legais: 

 

I - descrição clara do projeto de ensino, pesquisa e extensão ou de desenvolvimento ins�tucional, cien�fico e
tecnológico; 
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III - recursos envolvidos e definição adequada da repar�ção de receitas e despesas oriundas dos projetos envolvidos; e

 

III - obrigações e responsabilidades de cada uma das partes. 

 

§ 1º  O patrimônio da Unilab, tangível ou intangível, u�lizado nos projetos, incluindo laboratórios, salas de aula, recursos
humanos, materiais de apoio e de escritório, nome e imagem, redes de tecnologia de informação, conhecimento e documentação
acadêmicos gerados, deve ser considerado como recurso público na contabilização da execução do contrato, convênio, termo de
cooperação, termo de fomento, acordo ou ajuste individualizado. 

 

§ 2º  A u�lização de bens e serviços da Unilab para a execução do projeto terá sua retribuição e ressarcimento pelas
Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs), com a expressa menção no plano de trabalho conforme o art. 7º, de
acordo com a polí�ca definida pela Universidade. 

 

§ 3º  Os contratos, convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes individualizados com
objeto relacionado à inovação, pesquisa tecnológica e transferência de tecnologias devem prever mecanismos para promover a
retribuição dos resultados gerados para a Unilab, especialmente em termos de propriedade intelectual e royal�es, de modo a proteger
o patrimônio público de apropriação privada, conforme o disposto nas legislações nacionais e nas norma�vas internas. 

 

Art. 40. É vedada a subcontratação total ou, mesmo parcial, que delegue a terceiros a execução do núcleo do objeto
contratado. 

 

Art. 41.  Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs), pela atuação no gerenciamento financeiro
dos projetos aqui regulados, farão jus ao recebimento das despesas operacionais e administra�vas incorridas, limitadas a 15% (quinze
por cento) sobre o valor total do projeto. 

 

§ 1º Os contratos, convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes individualizados celebrados
entre a Unilab, as Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs), as agências de fomento e as en�dades nacionais
de direito privado sem fins lucra�vos des�nadas às a�vidades de pesquisa, cujos objetos sejam compa�veis com a finalidade da Lei nº
10.973, de 2004, poderão prever a des�nação de até 15 % (quinze por cento) do valor total dos recursos financeiros des�nados à
execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administra�vas necessárias à execução desses instrumentos jurídicos.

 

§ 2º Os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do obje�vo do contrato, convênio, termo de cooperação,
termo de fomento, acordo ou ajuste individualizado citados no parágrafo anterior poderão ser lançados à conta de despesa
administra�va, obedecido o limite previsto de 15% (quinze por cento).

 

§ 3º  Fica vedada a antecipação de pagamento nos casos em que a Unilab contratar Fundação de Apoio e/ou
Organização da Sociedade Civil (OSC) para a gestão administra�va e financeira de projetos acadêmicos com repasse de recursos do
orçamento da Universidade, provenientes de dotações próprias, oriundas de emendas parlamentares, de termos de execução
descentralizada com órgãos e/ou en�dades integrantes do orçamento da União ou por meio de convênios celebrados com Estados e
Municípios, de acordo com a legislação vigente.

 

CAPÍTULO VIII

DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS PROJETOS

 

Art. 42. Os bolsistas dos projetos tratados na presente Resolução, inclusive o coordenador e vice-coordenador, deverão
elaborar mensalmente um relatório das a�vidades executadas, em conformidade ao Anexo VI desta Resolução. 

 

§ 1º O coordenador deverá receber mensalmente os relatórios de a�vidades elaborados pelos demais bolsistas do
projeto, devendo providenciar o envio de todos os relatórios, inclusive o seu, à Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil
(OSC).

 

§ 2º Os relatórios citados no caput deste ar�go deverão ser inseridos como arquivo único mensal no processo já iniciado
no sistema de controle de informações vigente e man�dos em arquivo �sico pelo Órgão Interno de Vinculação.
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Art. 43. O coordenador do projeto deverá, após receber os relatórios das a�vidades mensais executadas pelos bolsistas,
elaborar documento contendo as informações de pagamento dos bolsistas do projeto, em conformidade ao Anexo VII desta Resolução,
enviando mensalmente o referido documento à SGP, a qual deverá manifestar ciência após o recebimento.

 

Art. 44. O coordenador do projeto deverá elaborar seu próprio relatório mensal de acompanhamento �sico e/ou �sico-
financeiro e relatório de encerramento nos prazos previamente estabelecidos no plano de trabalho. 

 

§ 1º Em casos nos quais o projeto conta com apoio de uma agência de fomento, é facultado ao coordenador do projeto
u�lizar para este fim o mesmo relatório u�lizado para a agência de fomento.  

 

§ 2º Projetos de inovação cien�fica e tecnológica subsidiados por agência(s) de fomento submetem-se às disposições
dos arts. 49 ao 56 do decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

 

Art. 45. As Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) deverão enviar ao Gestor do Contrato
relatórios do projeto em andamento para subsidiar a prestação de contas, de acordo com o plano de trabalho. 

 

CAPÍTULO IX

DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS FUNDAÇÕES E/OU ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

 

Art. 46. As Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs), durante a execução de contratos,
convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes individualizados, envolvendo a aplicação de recursos
públicos, submeter-se-ão ao controle finalís�co e de gestão do contrato por uma equipe de gestão de contrato designada por meio de
portaria.

 

Art. 47. As Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs) divulgarão, na íntegra, em site próprio, todo
o conteúdo relacionado aos seus projetos e respec�vos planos de trabalho, excetuando-se aqueles que configurarem situação de sigilo
e/ou proteção de propriedade intelectual, sendo garan�da a manutenção da confidencialidade das informações durante a vigência da
pesquisa até a publicação do pedido depositado no Ins�tuto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

 

CAPÍTULO X

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

 

Art. 48. Os recursos financeiros advindos dos projetos serão aplicados conforme planilha detalhada no plano de
trabalho, sob pena de, na hipótese de arrecadação de receitas ou execução de despesas desvinculadas do objeto, apuração da devida
responsabilidade de quem deu causa. 

 

§ 1º Cons�tuem despesas rela�vas ao projeto os gastos com pessoas �sica e jurídica, bolsistas, estagiários, materiais de
consumo, inves�mentos, as despesas administra�vas e operacionais da Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC)
e o ressarcimento à Unilab pela u�lização dos seus bens e serviços. 

 

§ 2º O montante de recursos ressarcidos será distribuído em bene�cio da unidade geradora do projeto ou para quem a
direção desta indicar.

 

§ 3º Descontadas todas as despesas, caso haja ganho econômico com o projeto, este será repassado à Unilab ao final do
mesmo, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), na forma de recursos próprios arrecadados.

 

Art. 49. Na execução de contratos, convênios, termos de cooperação, termos de fomento, acordos ou ajustes
individualizados que envolvam a aplicação de recursos públicos, as Fundações de Apoio e/ou Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
serão obrigadas a observar a legislação federal que ins�tui normas para licitações e contratos da Administração Pública, referentes à
contratação de obras, compras e serviços.

 

Art. 50. Quando da disponibilidade de recursos devidos à Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC)
pelos agentes financiadores do projeto, os mesmos deverão ser recolhidos conforme cronograma. 

 

CAPÍTULO XI
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 51. Ficam revogadas:

 

I - a Resolução Nº 20/2019/CONSUNI, de 23 de abril de 2019; e

 

II - a Resolução Nº 21/2019/CONSUNI, de 23 de abril de 2019.

 

Art. 52.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Cláudia Ramos Carioca

Presidente do Conselho Universitário em exercício

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO,
SUBSTITUTO(A), em 23/08/2021, 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 0325195 e o código CRC B9D0E23A.

ANEXO I À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 41, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

PLANO DE TRABALHO

 

1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO: CNPJ: DDD/TELEFONE:

ENDEREÇO: CEP:

NOME DO RESPONSÁVEL: CPF:

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: CARGO:

 

2. PROJETO

2.1 - TÍTULO: 4.2 - VIGÊNCIA:

 
INÍCIO

 

TÉRMINO

 

2.2 – JUSTIFICATIVA

 

2.3 -  OBJETIVO GERAL

 

2.4 -  OBJETIVOS ESPECÍFICOS – METAS

 

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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3. METODOLOGIA

3.1 - NORTEADORES METODOLÓGICOS

 

3.2 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS AÇÕES

 

3.3 - CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

 

3.4 – PÚBLICO BENEFICIÁRIO

 

3.5 – DETALHAMENTO DOS CUSTOS

 

3.5.1 – Listagem de Metas e Etapas

METAS ETAPAS ESPECIFICAÇÃO VALOR 
(R$)

DATA 
INÍCIO DATA TÉRMINO

META 01      

 

Etapa 1 -

    Etapa 2 - 

Etapa 3 -

META 02      

 Etapa 4 -     

 

3.5.2 - Listagem de Bens e Serviços por Elemento de Despesa

 

a)  Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Nº Descrição Quan�dade Nº Meses Valor Unitário Valor Total

01      

01      

                                                                       TOTAL  

 

b) Serviços de Terceiros – Pessoa Física  

Nº Descrição Quan�dade Nº Meses Valor Unitário Valor Total

01      

02      

02      

02      

03      

                                                                      TOTAL  
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3.5.3 - Detalhamento da Contrapar�da

Nº Descrição Quan�dade Nº Meses Valor Unitário Valor Total

01      

                                                                       TOTAL  

 

3.5.4 - Plano de Aplicação Consolidado

Código Descrição da Despesa Concedente Proponente Valor Total

 PESSOA JURÍDICA    

 PESSOA FÍSICA    

                   TOTAIS    

3.6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  (EM MESES)

META ETAPA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (EM MESES)

2021

AGOSTO SUBTOTAL (R$)

    

                                                                                                Subtotal  

 

4. APROVAÇÃO PELO COORDENADOR/ PELO ÓRGÃO

 

Aprovado

 

__________________________________________________

Assinatura do Responsável 

 

Redenção, XX de ________ de 20__.

 

Aprovado

 

__________________________________________________

Assinatura do Responsável 

 

Redenção, XX de ________ de 20__.

 

 

 

ANEXO II À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 41, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

 

CLASSIFICAÇÃO/SUBCLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS SEGUNDO À NATUREZA DE SUAS ATIVIDADES
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Classificação Subclassificação 

Ensino

Graduação

Especialização

Mestrado Profissional

Mestrado Acadêmico

Doutorado Acadêmico

Doutorado Profissional 

Pós-doutorado 

Pesquisa e Desenvolvimento

Cien�fico

Pesquisa básica 

Pesquisa aplicada 

Fomento às a�vidades cien�ficas e tecnológicas

Estudos de CT&I

Modelo de u�lidade

Programas de computador

Cul�var derivada

Desenho industrial

Topografia de circuito integrado

Aperfeiçoamento de tecnologia

Aperfeiçoamento de produto

Aperfeiçoamento de processo

Extensão

Cursos

Eventos

Produtos

Prestação de serviços

Extensão tecnológica

Extensão tecnológica em ciências sociais

Estudos técnico-cien�ficos

Inovação Cien�fica e

Tecnológica

Pesquisa básica com previsão de entrega de produto  inovador

Pesquisa aplicada com previsão de entrega de produto  inovador

Nova cul�var

Desenvolvimento de tecnologia

Desenvolvimento de produto

Desenvolvimento de processo

Serviço inovador
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Desenvolvimento  

Ins�tucional

Estudos técnico-cien�ficos

Obras laboratoriais 

Equipamentos e materiais relacionados à pesquisa e à  inovação

Concursos e seleções públicas

Estudos de CT&I

 

ANEXO III À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 41, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

 

DECLARAÇÃO PESSOAL DE NÃO COMPROMETIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS NA UNILAB

 

DECLARAÇÃO PESSOAL DE NÃO COMPROMETIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS NA UNILAB

 

Eu, ____________________________________________________ (nome), de matrícula SIAPE nº _________, inscrito no CPF/MF sob
o nº _________________, portador da Cédula de Iden�dade nº _________________, expedida por _________ em ___/___/_____,
residente e domiciliado na cidade de ________________, no
endereço_________________________________________________________________________, declaro que minhas a�vidades
regulares não estão incluídas no Plano de Trabalho referente ao projeto de �tulo
_____________________________________________. As a�vidades desenvolvidas no referido projeto não comprometem minhas
a�vidades regulares na subunidade ________________________________ da unidade ________________________________ da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e não serão desenvolvidas em meu horário de trabalho
regular na ins�tuição.

 

Redenção, ___ de _____________ de ______.

 

_________________________________________________

Assinatura (Conforme Cédula da Iden�dade)

 

ANEXO IV À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 41, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PARENTAL

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PARENTAL

 

Eu, ___________________________________ (nome), ____________ (nacionalidade), _________________________(estado civil),
_________________ (profissão), residente e domiciliado em ____________________ (Cidade/Estado), com endereço
_______________________________________________ (rua, avenida, número, complemento, bairro etc.), portador(a) da Cédula de
Iden�dade nº _______________ e do CPF nº _____________________, DECLARO, por meio desta, QUE NÃO POSSUO VÍNCULO DE
PARENTESCO, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, com dirigentes do(a)
____________________________________  (nome da agência de fomento da bolsa),  dirigentes da
________________________________ (nome da Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil - OSC) ou servidores e
ocupantes de cargos de direção superior ou de coordenação do referido projeto vinculados à Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), nos termos do art. 3º, § 2º, inc. I e alíneas a e b, da Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro 1994. 

O (A) Declarante está ciente de que, se for verificada a falsidade desta declaração, estará sujeito (a) às sanções legais aplicáveis ao
caso.
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Redenção, ___ de _____________ de ______.

 

_________________________________________________

Assinatura (Conforme Cédula da Iden�dade)

 

ANEXO V À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 41, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO TETO MÁXIMO

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO TETO MÁXIMO

 

Eu, ____________________________________ (nome), brasileiro(a), __________ (estado civil), __________________ (professor(a)
universitário(a)/ servidor(a) técnico-administra�vo), lotado(a) na unidade _______________________, na respec�va subunidade
___________________, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab, Campus
____________________, DECLARO, sob as penas da lei, que atuarei em a�vidades de pesquisa, rela�vas ao
Projeto_________________________________________________________ (�tulo do projeto), percebendo bolsa de (pesquisa,
ensino ou extensão) no valor mensal de R$ ____________ (___________), cujo somatório com as demais fontes de remuneração a
que faço jus, em periodicidade mensal, não ultrapassará o maior valor percebido por funcionário público federal, nos termos do art.
37, XI, da Cons�tuição.

 

Redenção, ___ de _____________ de ______.

 

_________________________________________________

Assinatura (Conforme Cédula da Iden�dade)

 

ANEXO VI À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 41, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA

 

PROJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Processo XXXXXXXXXXXXX, Convênio XXXXXXXXXXXX)

Descrição do Projeto e jus�fica�va – Relatório mensal  

(   ) Coordenação técnica

(   ) Coordenação pedagógica

(   ) Pesquisador    (   ) Docente      (    ) Técnico-administra�vo

(   ) Discente    (    ) Graduação       (   ) Mestrado       (    ) Doutorado

Descrição das a�vidades desenvolvidas no mês e (sub)produto(s) gerado(s): 

 

A�vidade 1- Meta (    )-Submeta (    )-etapa (    ):

Cumprida (   ) parcialmente (   ) integralmente
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A�vidade 2- Meta(    )-Submeta (     )-etapa  (     ):

Cumprida (   ) parcialmente (   ) integralmente

 

_________________________________________________________

Assinatura

Período: _____/___ ____/202__ a _____/___ ____/20__

Beneficiário 

 

CPF:                                                                  RG Nº:

Matric. Nº:                                E-mail: 

Telefone: 

Valor da bolsa: R$ _______,00                                        

Banco :                                                Agência :                  Conta corrente:

 

Local e Data:  Redenção,____ de ______________ de 20___.

 

Atesto como coordenador/a (    ) pedagógico/a e/ou (   ) técnico/a a execução das a�vidades descritas acima

 

__________________________________________

Assinatura dos Coordenadores 

 

Eu, _____________________________________________, CPF:_________________ declaro para os devidos fins não possuir
qualquer �po de vínculo de parentesco entre o presidente da Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil (OSC)
gerenciadora deste projeto, bem como seus diretores e tampouco com as coordenações deste projeto. Declaro ainda que,
RECEBI da xxxxxxxxxxxxxx, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, a importância de R$ xxxxxxxxx,00, rela�vo ao pagamento de bolsa de xxxxxxxxxxx
do período _____/_______/201__ a _____/_______/202__, e que esse pagamento, somado a outros, não ultrapassa o teto do
pagamento do Presidente da República Federa�va do Brasil. Declaro que as informações constantes neste recibo são verdadeiras.

 

______________________________________________

Assinatura do bolsista

 

OBS: A quitação deste recibo está condicionada a efe�va transferência bancária.

 

ANEXO VII À RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 41, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

 

RELATÓRIO DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROJETO

 

O�cio _____/________

Ao Sr. __________
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SGP/UNILAB

Assunto: Emissão de folha de pagamento, do mês XXXXXXXX referente ao projeto:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Processo XXXXXXXXXXXXX, Convênio XXXXXXXXXXXX).

 

Redenção, _______de ______ de 20__.

 

Declaro para os devidos fins, na condição de coordenador(a), que os seguintes nomes/CPF receberam bolsa conforme tabela
abaixo e que declararam não possuírem vínculo parental nem com a Fundação de Apoio e/ou Organização da Sociedade Civil
(OSC) gerenciadora do projeto, nem com qualquer coordenador responsável pelo projeto descrito acima. Declaro igualmente que
a folha dos bolsistas está apensada junto ao SEI e a Plataforma Mais Brasil.

 

Nome CPF Função Valor

    

    

    

    

    

    

    

 

À disposição para quaisquer esclarecimentos,

 

 

____________________________________

Coordenador/a técnica

SIAPE xxxxxxxxx

Referência: Processo nº 23282.010376/2021-41 SEI nº 0325195
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 272, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

  Dispõe sobre criação de coordenação de
curso.

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 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 que consta no processo 23282.010759/2021-10, resolve:

 

 

Art. 1º Ins�tuir a Coordenação do Curso de Serviço Social, vinculado ao Ins�tuto de
Ciências Sociais Aplicadas.

 

Art. 2º Esta portaria conta com seus efeitos a par�r da sua publicação.

 

Publique-se.

 

 
Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 

Reitor
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
19/08/2021, às 17:46, 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 0323045 e
o código CRC 8F4202F2.

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 23282.010759/2021-10 SEI nº 0323045
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 273, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

  
Dispõe sobre a alteração na definição dos
serviços considerados de natureza con�nua
no âmbito da 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 a recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU, con�da no manual
"Licitações e Contratos, Orientações Básicas" - 3ª Edição, para que o órgão ou en�dade estabeleça em
processo próprio quais são seus serviços con�nuos;

Considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, que trata da prestação
de serviços a serem executados de forma con�nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais
e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração,
observados os prazos legais;

Considerando o disposto na Instrução Norma�va nº 05/2017 - MPOG, que disciplina a
contratação de serviços, con�nuados ou não, por órgãos ou en�dades integrantes do Sistema de Serviços
Gerais - SISG;

Considerando que os serviços assim considerados retratam na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser sa�sfeita, não podendo sofrer solução de con�nuidade ou ter sua execução
interrompidos;

Considerando que a ro�na de execução de serviços é o detalhamento das tarefas que
deverão ser executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações,
duração e frequência; 

Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.010961/2021-41, resolve:

 

 

Art. 1º Definir todos os serviços considerados de natureza con�nua que cuja interrupção
possa comprometer a con�nuidade das a�vidades da Administração e cuja necessidade de contratação
deva estender-se por mais de um exercício financeiro e con�nuamente, no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.
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§ 1º São considerados como serviços con�nuados no âmbito do ÓRGÃO:

 

I - Concessão administra�va de uso, onerosa;

II - Controle de pragas urbanas: desinse�zação e desra�zação;

III - Copeiragem, ascensorista, carregador e lavador de veículos;

IV - Correios e telégrafos;

V  -Editoração; 

VI - Energia elétrica;

VII - Eventos;

VII - Fornecimento de acesso à internet a todos os campi da Unilab;

IX - Fornecimento de água tratada e coleta de esgotos sanitários;

X - Fornecimento de exemplares de jornais e revistas, impressos e em versão digital;

XI - Fornecimento de refeições para a comunidade acadêmica;

XII - Gerenciamento de combus�veis, envolvendo a implantação, o fornecimento (gasolina,
álcool, diesel e gás natural veicular - GNV);

XIII - Impressão, cópia, digitalização e fax; 

XIV - Limpeza e conservação;

XV - Locação de veículos;

XVI - Manutenção com fornecimento de materiais, de pisos, forros, divisórias e vidros;

XVII - Manutenção da frota de veículos;

XVIII - Manutenção da rede de acesso da Unilab a internet;

XIX - Manutenção de estabilizadores - no-breaks;

XX - Manutenção de grupo de geradores;

XXI - Manutenção do sistema de cabeamento de transmissão de dados e voz; 

XXII - Manutenção do sistema de combate a incêndio;

XXIII - Manutenção hidrossanitária e reparos prediais;

XXIV - Manutenção preven�va e corre�va do sistema de ar condicionado;

XXV - Material Gráfico;

XXVI - Operação, manutenção preven�va e corre�va em elevadores;

XXVI - Operação, manutenção preven�va e corre�va nas instalações elétricas;

XXVIII - Passagens aéreas;

XXIX - Publicação de matéria e atos de caráter oficial no Diário Oficial da União;

XXX - Publicidade legal em jornal de grande circulação;

XXXI - Recepção, secretariado, auxiliar de serviços gerais, apoio administra�vo,
trabalhador rural (con�nuo);

XXXII - Remessa de encomendas e cargas por via aérea, porta a porta, nacional e
internacional; 

XXXIII - Seguro estudan�l;

XXXIV - Serviço de Manutenção de Equipamentos de Laboratório;
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XXXV - Sistema de Gestão de Bibliotecas - Sistema Pergamum;

XXXVI - Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS; 

XXXVII - Telefonia fixa, móvel, nacional, internacional e 0800; e

XXXVIII - Vigilância armada e desarmada.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no data de sua assinatura, revogando, a par�r desta
data, a Portaria Reitoria Nº 080, de 12 de março de 2021.

 
 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
19/08/2021, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0323130 e
o código CRC 84E16748.

 

Referência: Processo nº 23282.010961/2021-41 SEI nº 0323130

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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 274, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

  Dispõe sobre criação de coordenação de
curso.

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 que consta no processo 23282.011037/2021-82, resolve:

 

 

Art. 1º Ins�tuir a Coordenação do Curso de Engenharia de Alimentos, vinculada ao
Ins�tuto de Desenvolvimento Rural.

 

Art. 2º Esta portaria conta com seus efeitos a par�r da sua publicação.

 

Publique-se.

 

Prof. Roque do Nascimento Albuquerque 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
19/08/2021, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0323166 e
o código CRC 99D18943.

 

Referência: Processo nº 23282.011037/2021-82 SEI nº 0323166

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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SUPERINTENDÊNCIA 
DE GESTÃO DE 
PESSOAS 
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 428, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  Dispõe sobre remoção de servidor.

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 257, de 10/06/2019, publicada no DOU nº 112 de
12/06/2019, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,

Considerando o que consta no Processo SEI nº 23282.011123/2021-95, resolve: 

 

Art. 1º  Remover, de o�cio, a critério da Administração, com fundamento no ar�go 36,
inciso I, da lei 8.112/90, o servidor PLÍNIO NOGUEIRA MACIEL FILHO, SIAPE: 1830131, ocupante do cargo
de Engenheiro Civil, da Pró-Reitoria de Planejamento para a Pró-Reitoria de Administração.

 

Art. 2º  Em razão do trabalho remoto a apresentação do servidor se dará,
excepcionalmente, através de e-mail ins�tucional, com o prazo de 10 (dez) dia para exercício na nova
unidade.

 

Art. 3º  Esta portaria conta seus efeitos a par�r da publicação em Bole�m de Serviço.

 

 

           Antonio Adriano Semião Nascimento
            Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 20/08/2021, às 12:00, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0323753 e
o código CRC 2E1BDD45.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Referência: Processo nº 23282.011123/2021-95 SEI nº 0323753
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 429, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

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, 

Considerando o teor do processo nº 23282.010731/2021-82,  resolve:

 

Art. 1º Conceder à servidora técnico-administra�va GEORDÂNIA MACIEL DE SOUZA,
matrícula SIAPE n° 2220028, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotada no Ins�tuto de
Linguagens e Literatura, incen�vo à qualificação no percentual de 30% (trinta 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 agosto 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 20/08/2021, às 12:01, 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 0323760 e
o código CRC AFBA04D4.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Referência: Processo nº 23282.010731/2021-82 SEI nº 0323760
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 430, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  Dispõe sobre designação de função de
coordenador (a) de curso.

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 que consta no Processo 23282.010759/2021-10, resolve: 

 

Art. 1º Designar o servidor PEDRO ROSAS MAGRINI, matrícula SIAPE nº 2337331, para
assumir a função de Coordenador Interino Curso de Serviço Social, vinculado ao Ins�tuto de Ciências
Sociais Aplicadas.

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação.

 

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 20/08/2021, às 15:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0323946 e
o código CRC EE2BF368.

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 23282.010759/2021-10 SEI nº 0323946
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 431, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  Dispõe sobre progressão de servidor por
mérito profissional.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, considerando as competências delegadas pela
Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151 de 07/08/2018, e a nº 906, de
09/08/2018, publicada no DOU nº 156 de 14/08/2018 no uso das atribuições conferidas,

Considerando o teor do Processo nº 23282.011278/2021-21, resolve:

 

Art. 1º  Conceder aos servidores técnico-administra�vos listados abaixo progressão por
mérito profissional, de acordo com o Art. 10 da Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e com as resoluções
n° 02 e 03/2006, da Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE/MEC.

 

Servidor(a) SIAPE Processo de avaliação
de desempenho

Padrão de
vencimento

Conta seus efeitos
a par�r de:

TULIO PINHEIRO MOURA 1845293 23282.009588/2021-86 De 7 para 8 14/08/2021

FABIULA LIMA 1962563 23282.009589/2021-21 De 6 para 7 13/08/2021

ROMARA HOLANDA LIMA 1962542 23282.009591/2021-08 De 6 para 7 13/08/2021

REINALDO PEREIRA DE
AGUIAR 1836517 23282.009592/2021-44 De 6 para 7 14/08/2021

ADRIANA GUIMARAES
PORTELA 1964476 23282.009593/2021-99 De 6 para 7 20/08/2021

DAYANNA SCARCELA DA
SILVEIRA LEMOS 1963914 23282.009596/2021-22 De 6 para 7 20/08/2021

TECLA LORENA 1963894 23282.009597/2021-77 De 6 para 7 22/08/2021
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ALBUQUERQUE SILVA

FERNANDA MARIA LEORNE
LIMA SAMPAIO 2084089 23282.009599/2021-66 De 5 para 6 03/08/2021

VALERIA JANE JACOME
FERNANDES 1696481 23282.009601/2021-05 De 5 para 6 03/08/2021

MICHAEL PABLO FRANCA
SILVA 2357933 23282.009603/2021-96 De 3 para 4 06/08/2021

 

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 20/08/2021, às 15:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0323960 e
o código CRC E5CC6969.

 

Referência: Processo nº 23282.011278/2021-21 SEI nº 0323960

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


 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 432, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

  

Dispõe sobre a definição de carga
horária das atividades de gestão
dos docentes nos Órgãos
Complementares e
Sumplementares.

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, no uso das atribuições a ele
conferidas,

Considerando o atendimento das demandas dos diretores das Unidades
Acadêmicas acerca das atividades de dirigentes de órgãos complementares e
suplementares de que trata o Art. 102 do Estatuto da Unilab.

Considerando a Resolução Complementar CONSEPE/UNILAB nº 2, de 16
de julho de 2021, que trata dos critérios para a distribuição da carga horária de
atividades desenvolvidas pelos integrantes da Carreira do Magistério Superior da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Considerando as competências delegadas pela Art. 1º, I, da Portaria GR
nº 1.126, de 11 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 16 de
outubro de 2018, para normatização de procedimentos administrativos referentes à
pessoal, encaminhando aos conselhos deliberativos, quando couber;

Considerando o teor dos autos do processo nº 23282.013658/2018-03,
resolve:

 
Art. 1º  Definir a carga horária das atividades de gestão dos docentes

integrantes de Órgãos Suplementares e Complementares prevista no item 4.6, do
Anexo I, da Resolução Complementar CONSEPE nº 2, de 16 de julho de 2021, a
saber:

Agente Carga Horária
Mínima

Carga Horária
Máxima

Portaria SGP 432/2021 (0324146)         SEI 23282.013658/2018-03 / pg. 1



Coordenador ou Gerente - 10h
Vice-Coordenador ou Vice-

Gerente - 5h

Colaborador - 3h

 
Art. 2º A distribuição das horas de que trata o Art. 1º desta Portaria

deverá ser registrada no item 4.6 do Plano de Trabalho Individual (PIT). 
Art. 3º Os casos omissos serão tratados pelos Diretores das Unidades

Acadêmicas, conforme Art. 61, I, do Estatuto da Unilab.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor em 1º de setembro de 2021.
 
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
23/08/2021, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0324146 e o código CRC 8FA0E71E.

 
Referência: Processo nº 23282.013658/2018-03 SEI nº 0324146
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 433, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

  Dispõe sobre remoção de servidor.

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 257, de 10/06/2019, publicada
no DOU nº 112 de 12/06/2019, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,

Considerando o que consta no Processo SEI nº 23282.010937/2021-
11, resolve: 

 
Art. 1º Remover, de ofício, a critério da Administração, com fundamento

no artigo 36, inciso I, da lei 8.112/90, a servidora SÂMIA DE SOUSA OLIVEIRA,
SIAPE: 1810843, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da Pró-Reitoria
de Extensão, Arte e Cultura para a Pró-Reitoria de Planejamento.

 
Art. 2º  Em razão do trabalho remoto a apresentação da servidora se

dará, excepcionalmente, através de e-mail institucional, com o prazo de 10 (dez) dias
para exercício na nova unidade.

 
Art. 3º Esta portaria conta seus efeitos a partir da publicação em Boletim

de Serviço. 
 
                                                         

  Antonio Adriano Semião Nascimento   
Superintendente de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
23/08/2021, às 13:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0324456 e o código CRC 95A022B7.

 
Referência: Processo nº 23282.010937/2021-11 SEI nº 0324456
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 434, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

  Dispõe sobre designação de coordenador
(a) de curso.

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 que consta no Processo 23282.010759/2021-10, resolve: 

 

Art. 1º Designar a servidora JAQUELINE SGARBI SANTOS, SIAPE nº 2338290, para assumir a
função de Coordenadora Interina do Curso de Engenharia de Alimentos, vinculado ao Ins�tuto de
Desenvolvimento Rural.

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de sua publicação.

 

Publique-se.

 
 

Antonio Adriano Semião Nascimento

Superintendente de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 23/08/2021, às 13:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0324660 e
o código CRC EFE35B2E.
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Referência: Processo nº 23282.011037/2021-82 SEI nº 0324660


