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

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 325, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

  Dispõe sobre redução de jornada de
trabalho.

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 processo nº 23282.012880/2021-86, resolve:

 

 

Art. 1º Autorizar a redução da jornada de trabalho do servidor JOÃO VICTOR BARROS
DANTAS, matrícula SIAPE nº 3210143, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado na
Superintendência de Gestão de Pessoas, de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais para 6
(seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, com remuneração proporcional, calculada sobre a totalidade
de remuneração.

 

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

 

Publique-se.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
24/09/2021, às 15:53, 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 0340575 e
o código CRC BC00A354.

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 23282.012880/2021-86 SEI nº 0340575
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA Nº 332, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

  Dispõe sobre designação de Cargo
Comissionado.

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 processo nº 23282.008189/2021-06, resolve:

 

 

Art.1º Designar o servidor GUSTAVO ALVES DE LIMA HENN, matrícula SIAPE nº 1854423,
para assumir a função de Vice-Diretor do Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável,
assumindo as atribuições da �tular nos afastamentos ou impedimentos legais até o fim do mandato, a
par�r de 01/10/2021 conforme edital IEDS – Edital IEDS nº 08/2021.

 

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

 

Publique-se.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
29/09/2021, às 18:08, 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 0343005 e
o código CRC 8C249232.

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 23282.008189/2021-06 SEI nº 0343005
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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 502, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021

  
Dispõe sobre progressão funcional do(a)
servidor(a) docente  CARLOS ALBERTO
CACERES COAQUIRA.

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

Considerando o teor do processo n° 23282.009509/2021-37, resolve:

 

Art. 1º Conceder ao(à) servidor(a) docente CARLOS ALBERTO CACERES COAQUIRA,
matrícula SIAPE nº  2965975, Progressão Funcional na Carreira de Magistério Superior da Classe de
Professor Adjunto, Classe C, nível II, para Professor Adjunto, Classe C, nível III, de acordo com a Lei Nº
12.772/2012, alterada pelas Leis Nº 12.863/2013 e Nº 13.325/2016, Portaria 554/2013-MEC, O�cio
Circular n. 53/2018-MP e Nota Técnica nº 2556/2018-MP.

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 31 de outubro 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 24/09/2021, às 14:33, 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?

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 0340784 e
o código CRC 12B27A7E.

 

Referência: Processo nº 23282.009509/2021-37 SEI nº 0340784
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 505, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

  
Dispõe sobre Estágio Probatório do(a)
servidor(a) docente LUANA DE ALMEIDA
PEREIRA.

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

Considerando o teor do processo n° 23282.008307/2021-78, resolve:

 

Art. 1º Declarar cumprido pelo(a) servidor(a) LUANA DE ALMEIDA PEREIRA, ocupante do
cargo de professor, Adjunto-A, nível II, matrícula SIAPE nº 1700430, o estágio probatório a que alude a
resolução Nº 24/2014/CONSUNI de 30/09/2014 da Unilab, combinada com o art. 20, da Lei 8.112/90, nos
termos do art. 41 da Cons�tuição Federal de 1988, alterada pela Emenda Cons�tucional nº 19, de
04.06.1998.

 

Art. 2º  Esta portaria conta seus efeitos legais a par�r de 02 de outubro 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 28/09/2021, às 07:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0341727 e
o código CRC 6F5EA8F5.

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 23282.008307/2021-78 SEI nº 0341727
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 506, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

  Dispõe sobre Licença para Capacitação
da servidora Ma�lde Ribeiro.

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 179, de 29/04/2019, publicada no DOU nº 83 de
02/05/2019, no uso das atribuições a ele conferidas, 

Considerando o teor do processo nº 23282.011202/2021-04 , resolve:

 

Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora docente MATILDE RIBEIRO, Siape: 1365522,
no período de 17/01/2022 a 14/04/2022, a fim de usufruir da Licença Capacitação,
quinquênio 2014/2019, de acordo com o Art. 87 da Lei 8.112/90 e o Art. 10 do Decreto 5.707/06.

 

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 28/09/2021, às 18:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0341973 e
o código CRC 6646FC7B.
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Referência: Processo nº 23282.011202/2021-04 SEI nº 0341973



 

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

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 507, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

  Dispõe sobre Horário Especial para Servidor
Estudante do servidor Itamir Vieira.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no processo nº 23282.013019/2021-35 , resolve:

 

Art. 1º Conceder Horário Especial para Estudante ao servidor técnico-
administra�vo ITAMIR VIEIRA, Siape: 3210729, lotado na Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, com
vigência no período de 11/10/2021 a 21/02/2022, de acordo com o Art. 98 da Lei 8.112/90.

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

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 28/09/2021, às 18:42, 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 0342115 e
o código CRC C58BC481.

 

Referência: Processo nº 23282.013019/2021-35 SEI nº 0342115

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP Nº 508, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

  Dispõe sobre a subs�tuição de servidor(a)
por mo�vo de férias.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o teor do processo nº 23282.013021/2021-12, resolve:

 

Art. 1º Designar os servidores abaixo para assumir as funções de Coordenador de Projetos
e Acompanhamento Curricular, código CD-04, por mo�vo de férias do �tular, LUIS CARLOS FERREIRA,
matrícula SIAPE nº 3064241, nos períodos que seguem:

 

Servidor (a) Siape Período de Substituição

NASARIO GOMES NETO 2180327 27/09/2021 a 03/10/2021

JOSE VERISSIMO DO NASCIMENTO FILHO 1793112 04/10/2021 a 08/10/2021

 

Art. 2º Esta portaria conta seus efeitos a par�r de 27/09/2021.

 

 

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 28/09/2021, às 18:42, 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 0342249 e
o código CRC 1E6EBA96.

 

Referência: Processo nº 23282.013021/2021-12 SEI nº 0342249

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 510, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

  
Dispõe sobre Horário Especial para Servidor
Estudante da servidora Francisca Mariana
Rufino de Oliveira Silva.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no processo nº 23282.013073/2021-81 , resolve:

 

Art. 1º Conceder Horário Especial para Estudante à servidora técnico-
administra�va FRANCISCA MARIANA RUFINO DE OLIVEIRA SILVA, Siape: 2268244, lotado no Ins�tuto de
Ciências da Saúde, com vigência no período de 25/10/2021 a 21/01/2022, de acordo com o Art. 98 da Lei
8.112/90.

 

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

 

 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 29/09/2021, às 19:06, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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

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


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0342953 e
o código CRC D9675BD7.

 

Referência: Processo nº 23282.013073/2021-81 SEI nº 0342953

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 AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 99, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

  

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão,  uma nova
oferta das vagas ociosas (não
preenchidas) do Processo Sele�vo SISURE
AÇÕES AFIRMATIVAS (Edital nº 28/21)
referentes ao período 2021.1, a serem
ofertadas no SISURE 2021.1 VAGAS
OCIOSAS para ingresso nos cursos de
graduação presencial.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o
Decreto Presidencial de 5 de maio de 2021, publicado no DOU de 6 de maio de 2021, edição 84, seção 2,
página 1, considerando o processo nº 23282.013161/2021-82,

 

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

 

Art. 1º Aprovar a oferta de 53 (cinquenta e três) vagas ociosas do Edital nº 28/21
referentes ao período 2021.1 para u�lização no Processo Sele�vo SISURE VAGAS OCIOSAS, nos cursos de
graduação presencial da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para
candidatos(as) residentes no Brasil que tenham sido subme�dos ao Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM).

 

Parágrafo único. As vagas ociosas do Processo Sele�vo SISURE AÇÕES AFIRMATIVAS serão
ofertadas aos candidatos(as) residentes no Brasil através de Edital específico do Sistema de Seleção
u�lizando os resultados do ENEM (SISURE), u�lizando notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
das edições 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020.

 

Art. 2º A distribuição de vagas observará as modalidades de cotas estabelecidas pela Lei nº
12.711, de 29 de agosto de 2012.
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Art. 3º O processo sele�vo ficará sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação.

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 30/09/2021, às 09:58, 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 0342911 e
o código CRC 21EC8BC1.

ANEXO À RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE/UNILAB Nº 99, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

 

PROCESSO SELETIVO SISURE/UNILAB - 2021.1

(VAGAS OCIOSAS DO EDITAL Nº 28/21)

 

Quadro de vagas

 

CURSOS TOTAL
COTAS – ENSINO MÉDIO CURSADO INTEGRALMENTE NA ESCOLA PÚBLICA E RENDA PER

CAPITA INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO
AC L1 L2 L5 L6 L9 L10 L13 L14

Administração
Pública 2 - - 1 - 1 - - - -

Agronomia 1 - - 1 - - - - - -
Ciências

Biológicas 1 - - 1 - - - - - -

Enfermagem 2 - - 1 - 1 - - - -
Engenharia de

Energias 1 - - 1 - - - - - -

Física 2 - - 1 - 1 - - - -
Humanidades 6 1 1 2 1 1 - - - -
Matemá�ca 2 - - 1 - 1 - - - -

Química 2 - - 1 - 1 - - - -
Total Ceará 19 1 1 10 1 6 - - - -

Humanidades 26 13 2 3 2 2 1 1 1 1

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


30/09/2021 10:03 SEI/UNILAB - 0342911 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM - CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=391740&infra_sist… 3/3

Letras - Língua
Portuguesa

8 4 1 1 1 1 - - - -

Total Bahia 34 17 3 4 3 3 1 1 1 1
Total Geral 53 18 4 14 4 9 1 1 1 1

 

L1 - Candidatos(as) 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 (Lei nº 12.711/2012).

 

L2 - Candidatos(as) 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
(Lei nº 12.711/2012).

 

L5 – Candidatos(as) que, independentemente da renda (art.14, II, Portaria Norma�va nº18/2012),
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Edital - Seleção
Pública PROGRAD Nº 019/2021 (0312675) SEI 23282.010098/2021-22 / pg. 13

 

L6 – Candidatos(as) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art.
14, II, Portaria Norma�va nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas (Lei nº 12.711/2012).

 

L9 – Candidatos(as) 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 (Lei nº
12.711/2012).

 

L10 – Candidatos(as) 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 (Lei nº 12.711/2012).

 

L13 – Candidatos(as) com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Norma�va
nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 

L14 – Candidatos(as) com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Norma�va nº 18/2012), tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 

M – Matu�no; V- Vesper�no; N - Noturno.

Referência: Processo nº 23282.013161/2021-82 SEI nº 0342911
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

  

  

PORTARIA Nº 23, de 28 de setembro de 2021-UNILAB

  

Regulamenta a u�lização dos veículos da
frota oficial da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB).

A PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, nomeada pela Portaria Reitoria nº 196, de 25 de
junho de 2021, publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 28/06/2021, considerando as
competências delegadas pela Portaria Reitoria nº 1063, de 01/10/2018, alterada pela Portaria Reitoria nº
357, de 28/08/2019, no uso das atribuições a ela outorgadas, resolve: 

 

 

Art. 1º  Regulamentar a u�lização dos veículos da frota oficial da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).

CAPÍTULO I

DA DEFINIÇÃO E DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 2º A frota oficial da UNILAB é composta pelos veículos próprios, adquiridos por meio
de compra, doação, cessão ou permuta.

§ 1º Os veículos são classificados como de transporte individual (automóveis, motocicletas,
motonetas ou ciclomotores) ou cole�vo (ônibus, microônibus ou van).

§ 2º A Pró-Reitoria de Administração (PROAD), através da Divisão de Transportes
(DIVTRANS), que integra a Coordenação de Serviços Operacionais (CSO), é responsável pela manutenção,
conservação e gerenciamento da u�lização da frota oficial da UNILAB.

§ 3º Aplicam-se aos veículos pertencentes às empresas prestadoras de serviço de
transporte contratadas pela UNILAB as mesmas normas adotadas para a frota oficial.

CAPÍTULO II

DOS VEÍCULOS

Seção I
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Art. 3º Somente poderão trafegar e realizar deslocamentos os veículos que es�verem
regularizados com:

I - Cer�ficado de propriedade, licenciamento e seguro obrigatório atualizados;

II - Equipamentos obrigatórios em perfeitas condições de uso, tais como ex�ntor de
incêndio, cinto de segurança, triângulo e outros obrigatórios, de acordo com o Código Nacional de
Trânsito (CNT);

III - Boas condições mecânicas.

Art. 4º Os veículos da frota oficial da UNILAB des�nam-se ao atendimento das a�vidades
de ensino, pesquisa, extensão e administra�vas, sendo de uso exclusivo para o transporte de servidores
docentes e técnicos-administra�vos a serviço da Ins�tuição, de empresas terceirizadas, professores
visitantes ou subs�tutos, bolsistas, colaboradores eventuais, discentes de graduação e pós-graduação
regularmente matriculados da UNILAB, quando a serviço da Ins�tuição, em a�vidades administra�vas ou
acadêmicas de ensino, pesquisa ou extensão.

§ 1° É vedado o uso de veículos da frota oficial da UNILAB para transporte de familiares de
servidor público ou de pessoas estranhas ao serviço público, conforme disposto no ar�go 6° do Decreto
n° 9287/2018, inciso VI.

§ 2° O embarque de pessoas não integrantes dos segmentos iden�ficados no caput deste
ar�go em veículos da frota oficial da UNILAB só será admi�do, em caráter excepcional, se vinculado às
a�vidades priorizadas no art. 5° e mediante jus�fica�va apresentada pelo solicitante.

Art. 5º A escala de prioridades de uso dos veículos da frota oficial da UNILAB, em ordem
decrescente, é a seguinte:

I - A�vidades curriculares de graduação; 

II - A�vidades de ensino de pós-graduação e pesquisa;

III - A�vidades de extensão universitária, culturais e estudan�s; e 

IV - A�vidades administra�vas.   

Art. 6º Os veículos da frota oficial da UNILAB poderão deslocar-se de segunda a sexta-feita,
no horário das 06h00 às 22h00, e sábado, no horário de 06h00 às 12h00, mediante interesse da
Ins�tuição. 

Parágrafo único. O uso de veículos da frota oficial da UNILAB nos horários não previstos
no caput ficará condicionado à autorização da Coordenação de Serviços Operacionais (CSO), quando se
referir a a�vidades dos incisos I e II, ou da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), quando se referir a
a�vidades dos incisos III e IV do art. 5º.

 

CAPÍTULO III

DAS SOLICITAÇÕES, CONDUÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

Art. 7º A solicitação do uso de veículos da frota oficial da UNILAB, realizada em sistema
próprio da Ins�tuição, deverá ser acompanhada de todas as informações para a programação da viagem,
incluindo:

I - nome do Solicitante e SIAPE;

II - unidade Requisitante;

III - e-mail e Telefone do Solicitante;

IV - obje�vo/jus�fica�va da Viagem;

V - data, Local e Horário de Saída;

VI - des�no e Local de Chegada, com Endereço Completo;
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VII - locais das A�vidades, com Endereços e Referências;

VIII - data e Horário de Retorno;

IX - nome, SIAPE e Telefone do Servidor Responsável pelo Acompanhamento das
A�vidades;

X - nome, SIAPE e Telefone do Servidor Responsável pelos passageiros durante o
deslocamento, quando a presença do mesmo for obrigatória, em conformidade com o art. 11º desta
Portaria; e

XI - relação Nominal Preliminar dos Passageiros, acompanhada de número de um
documento oficial com foto, SIAPE, matrícula ou CPF, sendo facultada a inclusão do telefone para
contato.

§ 1º Mudanças no i�nerário deverão ser jus�ficadas com antecedência via e-mail ou
sistema;

§ 2º Excepcionalmente, modificações no i�nerário ou no obje�vo da viagem, após iniciado
o deslocamento, só poderão ocorrer em virtude de:

a) emergências, devendo ser registradas no relatório de viagem e apresentadas para
homologação pela DIVTRANS; ou

b) situações imprevistas e/ou excepcionais, devidamente jus�ficadas e registradas por e-
mail, que serão avaliadas e autorizadas pela Coordenação de Serviços Operacionais (CSO).

§ 3º Para prestação de serviços por meio de veículos de transporte cole�vo, o solicitante
ou responsável deverá encaminhar à DIVTRANS, com até 48 (quarenta e oito) horas úteis de
antecedência, lista contendo nome e iden�ficação de todos os passageiros; número de matrícula ou CPF
de todos os alunos (de graduação ou pós-graduação); número de matrícula SIAPE dos servidores
(professores e/ou técnicos administra�vos); e telefone de contato para emergência.

§ 4º A ausência do documento especificado no parágrafo anterior implicará na
disponibilização do veículo para outra demanda.

§ 5° O embarque no veículo só será permi�do aos passageiros incluídos na relação nominal
defini�va.

§ 6° Mudanças na listagem de passageiros deverão ser registradas via e-mail ou sistema,
com autorização da DIVTRANS.

§ 7° A solicitação deverá ser assinada pela chefia da unidade administra�va a cujo
solicitante es�ver vinculado ou pela chefia da unidade administra�va interessada no deslocamento.

§ 8° Nos casos de transporte de servidores, colaboradores e/ou materiais entre endereços
localizados nas cidades de Redenção e Acarape, a solicitação poderá ser realizada via e-mail.

Art. 8° A solicitação de u�lização dos veículos da frota oficial da UNILAB deverá ser
encaminhada à DIVTRANS, que emi�rá comunicação por escrito, via e-mail ou sistema, sobre a
disponibilidade e as condições para atendimento.

§ 1º A solicitação para viagens (administra�vas ou acadêmicas) deverá ser apresentada
com prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas úteis de antecedência.

§ 2º Excepcionalmente, mediante jus�fica�va devidamente fundamentada, poderão ser
atendidas solicitações apresentadas em prazo inferior ao do § 1º.

§ 3º Em casos de urgência, nos quais discentes, docentes ou técnicos administra�vos
necessitem de transporte para atendimento médico em unidades de emergência, a solicitação poderá ser
feita via telefone ou pessoalmente, sendo necessária posteriormente, entretanto, a formalização da
situação, por e-mail, à DIVTRANS.

§ 4º A liberação e/ou autorização de quaisquer viagens estará condicionada à
disponibilidade de veículo e/ motorista para atendimento à solicitação.
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Art. 9º Os veículos da frota oficial da UNILAB deverão ter como ponto de saída e de
chegada os locais previamente definidos pela DIVTRANS, observados os propostos na solicitação.

Art. 10. A autorização de veículos cole�vos poderá ser cancelada se o número de usuários
na relação defini�va for inferior a 30 % (trinta por cento) do número de passageiros previsto para o
veículo.

§ 1º No caso de cancelamento previsto no caput deste ar�go, um veículo de capacidade
mais adequada poderá ser autorizado, quando disponível, para atendimento da demanda.

§ 2º Na hipótese da não disponibilidade de um veículo mais adequado, ficará a cargo da
DIVTRANS, CSO OU PROAD a autorização da viagem.

Art. 11. Para todas as viagens em veículos da Universidade com deslocamentos superiores
a 80 (oitenta) quilômetros rodoviários, par�ndo do Campus da Liberdade (no Ceará) ou Campus dos
Malês (na Bahia), e que envolvam o transporte cole�vo de alunos, é obrigatório indicar o nome de um
servidor para exercer o papel de responsável pelos passageiros durante o deslocamento. 

§ 1º O responsável deverá estar presente durante toda a viagem.

§ 2º É facultada a presença de servidor responsável em deslocamentos inferiores a 80
(oitenta) quilômetros rodoviários, porém a ausência do mesmo não exime, do solicitante, a
responsabilização de fatos que venham a ocorrer no trajeto da viagem.

§ 3º Nos casos de viagens não abrangidas pelo caput, em que a lista defini�va de
passageiros possua mais de 25 (vinte e cinco) pessoas, será obrigatória a indicação de colaborador da
unidade requisitante para realizar o acompanhamento do deslocamento.

Art. 12. Os veículos somente poderão ser conduzidos por motoristas disponibilizados por
empresas terceirizadas contratadas para este fim.

Art. 13.  É terminantemente proibido o pagamento de todo e qualquer �po de retribuição
pecuniária aos condutores de veículos.

Art. 14.  É proibida a u�lização de veículos oficiais nos casos relacionados abaixo,
excetuando-se as hipóteses previstas em Lei ou nesta Portaria:

I -  atendimento de interesses par�culares ou para fins diversos ao interesse da UNILAB,
sob quaisquer pretextos;

II - transporte para casas de diversão, supermercados, estabelecimentos comerciais, exceto
quando no interesse do serviço e devidamente autorizado pela DIVTRANS;

III - excursões ou passeios não vinculados às a�vidades previstas no Art. 5º;

IV - transporte de familiares de servidor;

V - deslocamento de servidor de sua residência ao local de trabalho habitual, ou vice-
versa, ressalvadas as a�vidades essenciais que, no interesse da Administração, extrapolarem o horário
normal de expediente, mediante autorização prévia da Coordenação de Serviços Operacionais,
respeitadas as disposições do Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018;

VI - transporte a locais de embarque e desembarque, na origem e no des�no, em viagens a
serviço, quando houver o pagamento da indenização, consoante disposto no art. 6º do Decreto nº 9.287,
de 15 de fevereiro de 2018;

VII - transporte de objetos par�culares (encomendas);

VIII -transporte de pessoas não constantes da relação de passageiros (caronas);

IX - transporte de menores de idade, que não sejam discentes da UNILAB, sem a guarda de
uma pessoa devidamente autorizada pelos pais ou responsáveis; e

X - transporte cole�vo de alunos sem a presença de servidor responsável pelos
passageiros, nas situações dispostas no art. 11º.
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Art. 15.  Os veículos devem ser recolhidos às dependências da UNILAB até o final do
expediente diário.

§ 1º Nos transportes que exijam saídas antes do horário de expediente, a DIVTRANS
poderá autorizar o pernoite do veículo fora das dependências da UNILAB, mediante obtenção antecipada
de Termo de Responsabilidade do condutor, garan�do seu recolhimento em local apropriado,
resguardado de furto ou roubo, de perigos mecânicos ou de ameaças climá�cas.

§ 2º Nas viagens, os veículos devem ser recolhidos preferencialmente em uma Ins�tuição
Federal de Ensino ou em outro órgão público.

§ 3º Não exis�ndo a possibilidade prevista no parágrafo anterior, os veículos devem ser
recolhidos em estacionamentos com vigilância patrimonial.

Art. 16.  Compete à DIVTRANS zelar pelo cumprimento das seguintes exigências para o
transporte de passageiros:

I - os transportes serão agendados, preferencialmente, com saídas e chegadas
programadas dentro do horário de expediente;

II - os transportes com início ou término fora do horário de expediente, ou que se
estendam por finais de semanas e feriados, deverão ser devidamente jus�ficados pelo seu requisitante;

III - em nenhuma hipótese, é permi�da, para embarque ou desembarque de passageiros, a
parada em locais não estabelecidos no roteiro;

IV - nos transportes com duração superior a 08 (oito) horas con�nuas, deverão ser
designados dois condutores que se revezarão no percurso, a fim de evitar acidentes ocasionados por
desgaste �sico; e

V - não é permi�da a u�lização de serviços de transportes cuja jus�fica�va da viagem seja
a par�cipação de docentes da UNILAB em bancas de avaliação em programas de graduação, pós-
graduação ou de concursos de outras ins�tuições públicas, devendo, se for o caso, a cobertura de
despesas ser feita pela ins�tuição solicitante.

Art. 17. Os transportes deverão seguir estritamente o roteiro es�pulado pela DIVTRANS,
ressalvados os casos:

I - de cumprimento ao que determina o Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, em que o
veículo e o seu condutor devem ser colocados à disposição de autoridades policiais, devidamente
iden�ficadas, para atender a casos de emergência, ou evitar qualquer fuga;

II - para sanar defeitos mecânicos, sendo da responsabilidade do condutor a alteração do
roteiro;

III - para prestar socorro a ví�mas de acidentes de trânsito, sempre que isso for solicitado,
devendo o condutor obter comprovante da autoridade policial presente, a fim de atestar o desvio do
i�nerário; e

IV - para deslocamento, nos casos de emergência, de passageiros ou do próprio condutor a
unidades de saúde.

 

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

SEÇÃO I

DOS CONDUTORES

 

Art. 18.  São obrigações dos condutores de veículos:

I - comparecer ao local de embarque com a necessária antecedência;



28/09/2021 14:55 SEI/UNILAB - 0341985 - Portaria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=390711&infra_sist… 6/8

II - averiguar, antes da saída e depois da chegada, as condições gerais do veículo
(mecânica, equipamentos, acessórios obrigatórios e documentação), comunicando qualquer
irregularidade à DIVTRANS para as devidas providências;

III - assinar Termo de Responsabilidade fornecido pela DIVTRANS;

IV - conduzir o veículo segundo suas caracterís�cas técnicas, com boas condições
mecânicas e de conservação, observando rigorosamente as instruções sobre manutenção;

V - estacionar o veículo apenas em locais e horários permi�dos, de forma a não
comprometer a segurança e a conservação do veículo;

VI - não entregar a direção do veículo a outras pessoas, exceto quando suas condições
�sicas e/ou psicológicas não permitam a conclusão da viagem;

VII - não dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoa�va que
determine dependência ou comprometa a dirigibilidade;

VIII - manter o veículo limpo interna e externamente;

IX - comunicar à DIVTRANS as situações em que o usuário provoque qualquer dano no
veículo, para que sejam tomadas as providências cabíveis;

X - preencher corretamente o Controle de Tráfego do Veículo fornecido pela DIVTRANS,
principalmente no que tange aos horários de saída/chegada, quilometragem inicial/final, alterações
ocorridas no i�nerário pré-definido e autorizado, despesas realizadas durante o transporte, bem como
qualquer eventual problema apresentado em cada trajeto da viagem;

XI - em caso de acidente de trânsito, de falha mecânica, ao abastecer o veículo ou ao
promover qualquer despesa emergencial, obedecer aos procedimentos determinados pela DIVTRANS;

XII - obedecer irrestritamente às condições de uso dos veículos previstas nesta Portaria;

XIII - não transportar pessoas cujos nomes não constem da relação de passageiros
(caronas);

XIV - obedecer às normas de trânsito estabelecidas pelo Código Trânsito Brasileiro; e

XV - responsabilizar-se pelas infrações de trânsito ocorridas durante a u�lização dos
veículos.

 

SEÇÃO II

DOS USUÁRIOS

Art. 19. São usuários dos veículos da UNILAB os servidores docentes e técnico-
administra�vos, colaboradores, professores visitantes, subs�tutos, bolsistas, discentes ou membros da
comunidade externa que u�lizem os veículos para cumprimento de a�vidades de interesse da Ins�tuição,
desde que previamente autorizados pela Coordenação de Serviços Operacionais ou Pró-Reitoria de
Administração (PROAD).

 

Art. 20.  São obrigações dos usuários dos veículos da UNILAB:

I - obedecer aos horários e i�nerários determinados na Solicitação de Veículo;

II - comunicar, com antecedência, eventuais atrasos ou cancelamento do transporte
programado;

III - tratar com respeito, cordialidade e gen�leza o condutor e demais passageiros;

IV - não concordar com o uso indevido do veículo, bem como comunicar à DIVTRANS
qualquer irregularidade come�da pelo motorista;

V - u�lizar sempre o cinto de segurança;
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VI - sempre que possível, fornecer informações ao motorista sobre o período de espera;

VII - evitar procedimentos que possam distrair a atenção do motorista; e

VIII - obedecer irrestritamente às condições de uso dos veículos previstas nesta Portaria.

 

Art. 21. É expressamente proibido aos usuários:

I - viajar em pé;

II - fumar dentro do veículo;

III - transportar ou ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas, mesmo quando o
veículo es�ver estacionado, sujeitando-se o infrator à sua re�rada do veículo, inclusive com auxílio de
força policial, se necessário;

IV - transportar materiais que possam expor a risco os passageiros e o patrimônio da
UNILAB;

V - transportar bagagem em local diverso do bagageiro;

VI - re�rar a camisa ou ves�r-se com trajes de banho ou ín�mos, bem como u�lizar roupas
molhadas;

VII - conversar com o condutor, exceto em casos de absoluta necessidade.

§ 1º Ao serem constatadas ocorrências referentes ao item III, o motorista deverá
interromper a viagem e não prosseguir enquanto o material não for descartado e registrar o fato à
DIVTRANS;

§ 2º Quando relacionado a discentes, o fato será relatado à Pró-Reitoria de Polí�cas
Afirma�vas e Estudan�s e, se for o caso, ao Conselho Disciplinar Discente, para apuração dos fatos;

§ 3º Quando relacionado a servidor docente ou técnico-administra�vo, o caso será
relatado pela DIVTRANS à CSO, para apuração e realização de procedimento apropriado, a ser instaurado
pela unidade de lotação do servidor. 

 

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. Ficam sujeitos a processo administra�vo disciplinar os motoristas, passageiros e
responsáveis que descumprirem o disposto nesta Portaria.

§ 1º Quando a infração es�ver capitulada na lei penal, ou havendo suspeita de prá�ca de
crime, o fato será comunicado à autoridade policial para as providências cabíveis e reme�da cópia dos
autos à autoridade competente.

§ 2º Comprovada a existência de dano patrimonial, o infrator ficará obrigado a ressarcir a
Administração, independentemente das sanções disciplinares e criminais que couberem, no caso.

 

Art. 23. Os casos de concessão de uso de veículos da frota oficial a outros órgãos da
Administração Pública, ou em a�vidades em que a UNILAB não esteja diretamente envolvida, ficam
sujeitos à autorização do dirigente máximo da universidade.

 

Art. 24. Os casos omissos ou não esclarecidos serão resolvidos pela Pró-reitoria de
Administração.

 

Art. 25. Fica revogada a Portaria PROAD nº 07, de 16 de julho de 2020.
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Art. 26. Esta Portaria entra em vigor em 04 de outubro de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PRÓ-
REITOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO, em 28/09/2021, às 14:17, 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 0341985 e
o código CRC 08BC0814.

 

Referência: Processo nº 23282.406985/2020-11 SEI nº 0341985

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

