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Parecer 

 

Número do Processo: 23282.006160/2021-81 

Interessado: CDH/PROPAE 

Relatoria: Profa. Cláudia Ramos Carioca 

Assunto: Aprovação da instituição e regulamentação do Programa de Ações 

Afirmativas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab). 

 

 

1. HISTÓRICO/RELATÓRIO  

O processo de número 23282.006160/2021-81 versa sobre a aprovação da 

instituição e regulamentação do Programa de Ações Afirmativas da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

A produção textual da minuta de resolução encaminhada ao Consuni para a 

adoção das políticas relacionadas às ações afirmativas da Unilab consolidou-se com base 

nos documentos constantes nos autos do processo oriundos do Grupo de Trabalho 

responsável pela elaboração das diretrizes legais para o Programa de Ações Afirmavas 

da UNILAB, instituído pela Portaria nº 438, de 19 de outubro de 2020, e de seis 

pareceristas internos e externos especialistas na temática. 

O relatório apresentado ao final dos trabalhos do GT consiste em um documento 

de oito páginas, no qual consta: os princípios e objetivos do Programa; as populações 

abrangidas pelo Programa de Ações Afirmativas; a legislação relacionada às populações 

abrangidas pelo Programa; os instrumentos; os critérios de seleção para ingresso; a 

distribuição das vagas na Graduação e na Pós-Graduação; as ações de incentivo à 

permanência; o acompanhamento e avaliação do Programa; a criação de órgão 

específico para gerir os projetos de Ações Afirmativas; a criação da Comissão de 
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Acompanhamento e Avaliação do Programa de Ações Afirmativas da Unilab e a 

divulgação da Proposta de Programa de Ações Afirmativas. 

O GT, instituído por meio da Portaria nº 438, de 19 de outubro de 2020, e 

prorrogado por meio da Portaria nº 531, de 28 de dezembro de 2020, finalizando em 

25/02/2021. Após a entrega do relatório, finalizou-se as ações do GT.  

Diante disso, a Reitoria, em conjunto com a CDH, decidiu convidar parecerista, 

externos e internos, com o intuito de aprimorar a proposta realizada pelo GT. Destaca-

se que os pareceristas externos são gestores nas suas respectivas universidades de 

Programas de Ações Afirmativas. 

Após o recebimento dos pareceres, a CDH, a pedido da Reitoria, de acordo com 

o Processo 23282.006160/2021-81, elaborou uma Minuta de Resolução com base na 

proposta do GT, pareceres dos especialistas, legislações nacionais e internacionais e 

legislação da Unilab, e por fim, apresenta ao Consuni a proposta de Resolução para a 

instituição e regulamentação do Programa de Ações Afirmativas da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

Destaca-se que o trabalho feito pela Coordenação de Direitos Humanos 

(Propae/Unilab) com dedicação, zelo e averiguação singular da legislação vigente é 

digno de menção honrosa, pelo que se registra aqui para conhecimento público. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Os dispositivos que compõem a minuta foram construídos à luz da legislação 

vigente considerando: 

1. 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;  
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2. A Constituição Federal, art. 3º, inciso IV; 5º, caput, incisos XLI e XLII; 7º, inciso 

XX e artigo 215; 

3. O Decreto nº 63.223, de 06 de setembro de 1968, que promulga a Convenção 

relativa à luta contra a discriminação no campo do Ensino; 

4. O Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969, que promulga a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial; 

5. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou cor; 

6. A Lei nº 10.558, de 13 de novembro de 2002, que cria o Programa Diversidade 

na Universidade; 

7. O disposto no parágrafo 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; 

8. A Lei Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da 

Igualdade Racial; 

9. O Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais; 

10. A Portaria Normativa do MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela 

Portaria Normativa do MEC nº 09 de 05 de abril de 2017;  

11. A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio, 

alterado pelo Decreto Presidencial nº 9.034/2017; 

12. 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, que institui o Plano Nacional de 

Educação; 

13. A Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do 

Índio; 

14. O Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre o uso do nome 

social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais 

no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 
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15. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência; 

16. A Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei nº 12.711, de 

29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência 

nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino; 

17. O Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011, que institui o Plano 

Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional; 

18. O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o 

procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 

das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o 

art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

19. A Lei nº 9.474/2007, de 22 de julho de 1997, que define mecanismos para a 

implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências; 

20. A Resolução nº 348, de 13 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça; 

21. A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02, de 19 de maio de 2010; 

22. A Portaria nº 497/2019 da Unilab, que institui o Procedimento de 

heteroidentificação e a Comissão de Validação de Autodeclaração dos concursos 

públicos para preenchimento de cargos e empregos públicos da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; 

23. A Portaria nº 325/2020 da Unilab, que institui a Comissão Permanente 

responsável pela Verificação de Autodeclaração de Pretos e Pardos no âmbito da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira; 

 24. A Lei nº 12.990/2014, de 9 de junho de 2014, que institui reserva aos negros 

de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento 

de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das 

autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista controladas pela União; e 

25. O processo nº 23282.006160/2021-81. 
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3. PARECER 

Ante o exposto, a relatora dá parecer FAVORÁVEL à aprovação da minuta de 

resolução a aprovação da instituição e regulamentação do Programa de Ações 

Afirmativas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab). 

É o parecer salvo melhor juízo. 

 

 Redenção-CE, 13 de agosto de 2021. 

 

 

________________________________ 

 CLÁUDIA RAMOS CARIOCA  
VICE-REITORA 

Matrícula SIAPE: 1379478 


